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Výročná správa, rok 2012
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rankovce
Ž 95,1: „Poďte, plesajme Hospodinovi,
jasajme zvučne skale našej spásy!“
Zas je tu čas, aby sme si s vďakou uvedomili a povedali, aký úžasný je náš Boh a Pán. Veď čo všetko nám
umožnil zažiť, čím všetkým nás viedol a k akým obrovským cieľom nás neprestajne vedie!
Raz žil v ktorejsi dedine ťažko nemocný chlapec. Od narodenia bol postihnutý, neprestajne býval chorý,
z domu vôbec nemohol vychádzať. Nepoznal svet, nemal nijakých kamarátov, človeku by srdce puklo len pri
pohľade na jeho biedu a strádanie. Tých pár rokov, ktoré prežil medzi svojimi blízkymi, ťažko nazvať životom.
Rodičia pri ňom nevideli nijakú perspektívu, hoci sa o neho starali, ako mohli, nad chlapcom visel lekárom
vyrieknutý ortieľ – čakajte to najhoršie, s jeho diagnózou sa dlho nedá žiť.
A veru, nedožil sa ani dospelosti a rodičia svojho prvorodeného uložili do čiernej zeme pod lesom. Na kríž
napísali iba jeho meno a vek. Nič viac.
Po rokoch už nik o tomto chlapcovi nevedel, smutný hrob prerástla tráva, drevený kríž sa dávno rozpadol,
o zosnulom svedčil iba smutný zápis v prastarej farskej matrike – „celý život ťažko nemocný, žil 16 rokov“, ba už
ani len jeho meno nebolo v matrike čitateľné, práve na tom mieste bola totiž matričná kniha poškodená.
My, ľudia, sme sa už naučili vo svojom živote vidieť veľa vecí iba čiernych, smutných, beznádejných. Ak
v správach píšu o tom, že na Slovensku máme 15%-nú nezamestnanosť, že viac než 35% mladých ľudí je bez
práce, aj z toho sme zarmútení. Ak kriticky vidíme stav našich cirkevných zborov, najmä na vidieku, ktoré sa rok
čo rok scvrkávajú čo do celkového počtu i podľa účastníkov na bohoslužbách, tiež nám to na nálade nepridá.
Tak za čo máme plesať Hospodinovi, ako nás k tomu vyzýva 95. žalm hneď na začiatku? Ako máme zvučne
jasať nášmu Bohu, keď naše pohľady sú ubité k zemským trápeniam a časným ťažkostiam?
Vráťme sa ku chlapcovi z nášho smutného príbehu. Jeho život bol iba trápením bez akejkoľvek perspektívy.
Za najkrajšie chvíle života považoval, keď si niekde medzi starosťami matka, alebo ešte radšej otec k nemu sadli
a rozprávali, alebo čítali príbehy z Biblie. O Abrahámovi, Mojžišovi, Dávidovi, Jeremiášovi, ale najviac
o Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Tento chlapec by tak rád išiel a povedal všetkým na svete, kto je Ježiš a že pre
neho je Ježiš tým najväčším hrdinom, ktorý zaplatil aj za neho a ktorý ho čaká v nebesiach! S touto túžbou
chlapec aj dokonal.
Dnes je v nebi u svojho Spasiteľa a ďakuje Bohu za svojho ocka i mamičku, že mu tie sväté príbehy čítali a on
sa vďaka nim mohol dostať k viere a cez vieru do neba.
Áno, jeho život bol znôškou trápenia a strádania, ale mal zmysel a teraz to všetko hodnotí z tohto pohľadu.
Aj my sme sa naučili plakať nad rozliatym mliekom, nad situáciou, v ktorej žijeme a ktorá je neružová. Ale
perspektívy z nej existujú! Dobré výhľady sú aj pre náš cirkevný zbor, v ktorom dnes možno niektorí necítime jeho
silu, aká bola kedysi, ale stále má veľký potenciál v nás, bratoch a sestrách, ktorí ho tvoríme.
A potom, keď raz budeme na druhej strane, tak sa budeme usmievať nad tým, ako sme si tu mysleli, čo všetko
nám chýba a čo ešte nemáme, ale predsa to stačilo, aby sme došli k spasiteľnej viere v Ježiša Krista.
Veď tu máme Jeho Slovo, máme tu Jeho sviatosti, máme tu spoločenstvo, máme príležitosti, ako sa stretávať
a spoločne plesať k Hospodinovi, jasať skale našej spásy. A to je dobre, na tom sa dá veľa vybudovať!
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Bohoslužobný život v cirkevnom zbore
Už vyše 100 rokov (od pukanskej pastorálnej konferencie v roku 1911) sa v celej našej cirkvi konajú bohoslužby
s jednotným programom vo všetkých cirkevných zboroch. Sú výsledkom reformačnej práce Dr. Martina Luthera,
jeho pokračovateľov a našich, slovenských teológov. Že vo viacerých diskusiách zaznievajú ohlasy po správnosti
storočnej liturgickej praxe aj v 21. storočí, je prirodzené, pretože dnes pomerne málo ľudí rozumie jej jednotlivým
súčastiam. Aj keď pri vydaní poslednej Chrámovej agendy boli urobené určité zmeny v poriadku, stále ostáva
otvorenou otázka, kto a ako rozumie, čo sa pri službách Božích vlastne deje. Prečo je naša liturgia takmer
spievaná mnohokrát aj na úkor zrozumiteľnosti, aký presný dôvod je na opakované vstávanie a sadanie si ľudí.
Najmä v multidenominačnom prostredí, kde kresťania navštevujú viaceré cirkvi, vzniká dopyt po rozdieloch
a opodstatnenosti najmä niektorých prvkov liturgie. Je preto jednou z úloh cirkvi vysvetľovať, prečo vôbec máme
nedeľné, či sviatočné bohoslužby a čo sa počas nich vlastne deje.
Veľká časť členov cirkevného zboru sa bohoslužobného života vôbec nezúčastňuje. V cirkvi pozorujeme aj inak
aktívnych kresťanov (najmä medzi mladou a strednou generáciou), ktorí sa zúčastňujú zborových aj
nadzborových aktivít, sú zapojení dokonca do služby v rôznych oblastiach, ale v nedeľu ich v kostole nevidno.
Nedeľa dopoludnia sa nestala prirodzenou súčasťou ich spirituality. Je to výzva pre cirkev 21. storočia
prehodnotiť prax. Nemôžeme sa ubezpečovať, že aktuálna prax bude dobrým východiskom pre budúcnosť.
Do bohoslužieb a ich tvorby potrebujeme zapojiť čím väčšie percento jej účastníkov, inak budú pre mnohých,
ktorí nerozumejú poriadne ich zmyslu, iba akýmsi divadelným predstavením cirkevného zboru raz do týždňa.
Teší ma, že v našom cirkevnom zbore máme už viac než 15 rokov zaužívané aspoň čítanie staroa novozmluvného textu ochotnými bratmi a sestrami. Pôvodná reformačná myšlienka, že odpoveďou ľudu na
bohoslužby budú spoločne spievané liturgické časti a duchovné piesne, sa takisto vytráca. Badáme u viacerých,
že sa do spevu nezapájajú a iba ticho sedia. Je to iste spôsobené aj súčasným vytratením sa spievania doma,
deti a mládež si odvykla spievať a potom sa nezapájajú ani do spevu na bohoslužbe (samozrejme, neplatí to
o všetkých). Aj toto je dôvod, prečo sa nám kostoly z roka na rok pomaly vyprázdňujú.
V cirkevnom zbore máme v každom kostole samostatnú kantorku, ktorá doprevádza liturgiu bohoslužieb, taktiež
o vytlačené kázne pre nemocných je pomerne veľký záujem (každú nedeľu sa rozoberie asi 35 kusov).

►NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY: V roku 2012 sme mali celkovo 222 hlavných bohoslužieb, na ktorých sa
zúčastnilo 12.627 účastníkov. V nedeľu či sviatok sa v priemere
stretáva na bohoslužbách 227 bratov a sestier, čo je 29%
cirkevného zboru. V bežnú nedeľu (po odrátaní sviatkov) je táto
návštevnosť 25% (202 ľudí v kostoloch). Otázkou je, ako prežíva
nedeľu, deň Pánov zvyšných 75% cirkevného zboru? Všetko je
o zvyku a o zoradení si priorít. Kto chce, vie si zadeliť aj varenie
nedeľného obedu tak, aby stihol prísť a zapojiť do svojho života aj
túto vzácnu hodnotu – nedeľné bohoslužby.
Priemerná návštevnosť podľa jednotlivých fílií: Rankovce 66 (6), Boliarov 65 (+4), Bačkovík 58 (-7), Čakanovce 38 (+2).
V Rankovciach kvôli rómskej misii evidujeme medzi všetkými
účastníkmi bohoslužieb aj záujem Rómov o ne – v roku 212
prichádzalo priemerne 15 rómskych bratov a sestier na
bohoslužby.
požehnávanie detí na bohoslužbách
Najviac navštevované sú tradične vianočné bohoslužby,
v Rankovciach 2. sviatok vianočný – 150 ľudí (kvôli rómskym programom), v Bačkovíku Štedrý večer - 111 ľudí,
v Boliarove 1. sviatok vianočný – 119 ľudí, v Čakanovciach Štedrý večer – 95 ľudí. Na Štedrý večer bolo
v kostoloch prítomných 403 členov cirk. zboru, to zn. 51%. Aj to je alarmujúce, že polovica cirk. zboru nezaraďuje
do svojej štedrovečernej atmosféry návštevu vianočných bohoslužieb s najdôležitejším vianočným posolstvom.
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►VEČERNÉ BOHOSLUŽBY NA MALÝCH FÍLIÁCH: V cirk.
zbore máme okrem fílií s kostolmi aj 5 fílií bez kostolov - v
Mudrovciach, Herľanoch, Trsťanoch a Ďurďošíku sa
konajú pravidelne druhú sobotu a nedeľu v mesiaci
s priemernou účasťou asi 8 ľudí. Celkom sme sa na týchto
večerných bohoslužbách stretli 42krát. V Ďurďošíku sa
stretávame
u Sabolov,
v Trsťanoch
u Pekovcov,
v Herľanoch a Mudrovciach na obecných úradoch.
Ďakujeme obidvom rodinám za otvorenie svojich
domácností. V Žírovciach sa raz do roka (na pam. posv.
zvonice) konajú bohoslužby vonku, pri zvonici. Je to vtedy
slávnosť pre celú obec.
►PÔSTNE A ADVENTNÉ VEČIERNE: Pôstne večierne
sa konali 4-krát v každom z kostolov, adventné 2-krát.
Priemerná účasť 15 bratov a sestier (0) na jednej večierni,
celkovo zborová priemerná účasť na jeden týždeň je 58 bratov a sestier, čo je 7% členov zboru.
30.6.2012 pamiatka posvätenia zvonice, Žírovce

Sviatosti, konfirmácia a ostatné stránky
►KRST SVÄTÝ: V roku 2012 sme krstom svätým prijali do cirkvi 10 detí (-9), 8 chlapcov, 2 dievčatá, z toho bolo
7 rómskych krstov. Pokrstili sme aj jedného dospelého brata.
►VEČERA PÁNOVA (VP): Na druhú zo sviatostí dostávame od Krista pozvanie spravidla raz v mesiaci. Podľa
štatistiky túto možnosť využíva 69% prítomných na službách Božích. Tu by sa bolo dobre pristaviť pri dôvodoch,
prečo niekto váha pristúpiť k tejto sviatosti. Okrem detí, ktoré pred konfirmáciou ešte podľa našej cirkvi k sviatosti
neprichádzajú (aj keď sú evanjelické cirkvi vo svete, ktoré prisluhujú aj deťom), niekomu snáď stačí iba raz, či
dvakrát v nejakej domnienke, že to tak stačí. Aj v súčasnej konfirmačnej príručke je napodiv napísané, akoby
naozaj stačilo prichádzať iba raz v roku. Kristus však pozýva všetkých. Kto je prítomný a neprichádza k oltáru,
akoby odmietal Božie pozvanie. Vieme si predstaviť snáď, že niekto spomedzi dvanástich pri poslednej večeri
nejedol baránka a nepil víno spolu s Ježišom? Neobstojí tu ani nevyrovnaný spor s bratom či sestrou, za svoje
spory predsa nemožno trestať Krista tým, že pohrdneme sviatosťou. Preto nech je toto výzvou pre všetkých, aby
si vážili každú jednu možnosť a pravidelne prijímali pod spôsobom posvätených elementov (chlieb a víno) pravé
telo a krv Kristove, tak sa zapájali do spoločenstva cirkvi.
Počas roka sme v našom zbore mali niekoľko druhov prijímania sviatosti: v 4 kostoloch celkom 58-krát, 2024
komunikantov, počas jednej nedele priemerne 139, čo je 18% členov zboru.
Okrem toho sme mali sviatosť na večierňach v Trsťanoch 4-krát, tam celkovo asi 25, v Mudrovciach raz (3
sestry), raz na mládeži – na Bielu sobotu s následnou diskusiou o sviatosti (22 prijímajúcich), v Herľanoch na
bibl.-rekr. týždni MoS pre hostí (80 komunikantov).
V domácnostiach sme počas 13 návštev prislúžili sviatosť 33 bratom či sestrám (vždy s doporučením, aby
s nemocným prijímali aj ostatní členovia rodiny).
►KONFIRMÁCIA: Slávnosti konfirmácie sme mali dve – prvá na konci apríla pre 10 chlapcov a 4 dievčatá, druhá
– rómska – pre 15 konfirmandov (2 dospelí muži, 7 žien a 6 chlapcov).
Už niekoľko rokov nás bolí prax, že viaceré deti navštevujú školu v Košiciach a preto sa kvôli jednoduchšej
doprave dávajú konfirmovať tam. Ťažko je tu byť prísnym a nijako nedať výnimku, povolenie, ale potom sa tieto
deti vytrácajú z prostredia cirkevného zboru a nijako sa nezapájajú ani do stretnutí dorastu, následne ani
mládeže.
V súčasnosti sa na konfirmáciu pripravuje 6 detí nerómskych a 8 chlapcov z rómskeho prostredia.
►SOBÁŠ: Celkom sme sobášili 3 páry (-2), 1 z toho miešaný.
►POHREBY: Na cestu do večnosti sme vyprevadili 18 (+3) členov nášho zboru, 7 bratov, 11 sestier.
Podľa matričných údajov nás je na konci roku 2012 celkom 772.
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Vnútromisijný život cirkevného zboru
►PRESBYTERSTVO. Presbyterstvo sa v uplynulom roku stretlo 2-krát (z rokovaní: najdôležitejšia bola príprava
volieb nového presbyterstva na ďalšie 6-ročné obdobie). Pri skladaní presbyterského sľubu bolo poďakované
odchádzajúcim presbyterom malým darčekom, noví presbyteri dostali dekrét presbytera a výtlačok Augsburského
vyznania.
►NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA NA ŠKOLE: Ev. náboženstvo sme vyučovali na piatich školách – celkom 11
vyučovacích hodín týždenne.
1. ZŠ Bidovce – do tejto školy prichádza väčšina našich detí, žiakov 1.-4. ročníka (celkom 18) a 8.-9. ročníka
(celkom 17) vyučuje s. farárka.
2. ZŠ Bačkovík – ročníky 1.-4. celkom 31, zväčša rómskych detí, takisto vyučuje s. farárka. V Bačkovíku chodia
všetky deti na evanjelické náboženstvo.
3. ZŠ Boliarov – ročníky 1.-3., celkom 20 rómskych detí, vyučuje s. farárka.
4. ZŠ Herľany, ročníky 0.-3. a špeciálne triedy, celkom 68 rómskych žiakov z Rankoviec, vyučuje br. farár aj s.
farárka. Všetky deti aj tu chodia iba na evanjelické náboženstvo. V júni sme boli s deťmi zo školy na výlete v ZOO
v Košiciach.
5. Dočasne vysunutý 4. ročník ZŠ v Rankovciach, ktorý sa od októbra stal súčasťou ZŠ Kecerovce, celkom 12
detí, vyučovala mesiac s. farárka.
Viac detí navštevuje školy v Košiciach, kde je podľa možností zabezpečené vyučovanie miestnym cirk. zborom.
►DETSKÁ BESIEDKA: Besiedok sme mali v roku 2012 päť (Rankovce, Bačkovík, Boliarov, Ďurďošík, Rankovce –
rómska besiedka). V Čakanovciach besiedka nepracovala pre nezáujem a nedostatok detí.
Na všetkých besiedkach (okrem Ďurďošíka) sa používajú
materiály Detskej misie, v Ďurďošíku materiály z Tranoscia.
Deti mali pripravený zvláštny program so scénkou mládeže
v Rankovciach na deň detí, letný denný tábor v Herľanoch
s výletom do Košíc, vianočný program v Boliarove. Detské
besiedky pravidelne vystupujú so svojím programom na deň
matiek aj na Vianoce, taktiež aj počas reformačného modlit.
týždňa.
Srdečná vďaka patrí všetkým vedúcim besiedok, aj
mládežníkom, ktorí pomáhali na dni detí aj na letnom tábore.
►DORAST: Vedúci dorastu Martin Mičko a Matúš Grešo (s
pomocou aj iných mládežníkov) sa starajú o stretávania dorastu,
ktorý tvoria v súčasnosti aktuálni šiesti konfirmandi. Chýbajú nám predošlí konfirmandi, ktorí na dorast
neprichádzajú ako aj tí, ktorí navštevujú konfirmačnú prípravu v Košiciach.
Súčasťou dorastu bol výlet na kúpalisko, do kina, v lete boli dorastenci pripojení k deťom na denný letný tábor
v Herľanoch.
vyvrcholenie det. tábora na fare, 16.-20.7.2012

►MLÁDEŽ: Pre mladých ľudí je cirkevný zbor otvorený aj na
stretnutiach mládeže pravidelne v sobotu večer na fare. Tím
vedúcich, ktorý sa stretáva taktiež raz do týždňa (spravidla vo
štvrtok) organizuje program, témy, viaceré spoločné stretnutia
s dorastom, ale aj viaceré výlety (čakanie Nového roka 2012
v Červenici, jarný prázdninový výlet s dorastencami v Kukovej,
letný tábor vo Veľkom Slavkove, obidve seniorátne stretnutia
mládeže – Košice aj Obišovce, návšteva mládeže v Opinej).
Mládež poslúžila vystúpením na ref. modlitebnom večeri.
Dievčenská skupinka sa nám prestala stretávať, ale predsa si
koncom septembra urobili milú víkendovku na fare. Chlapci
s prestávkami, ale predsa sa na svojej skupinke stretávajú ďalej.
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►RODINNÉ SPOLOČENSTVO: Pre strednú generáciu máme v našom
spoločenstve vytvorený priestor v dvoch skupinách rodín – jednu
tvoria ako základ rodiny z Bačkovíka (13 ľudí), títo sa stretávajú
pravidelne každú druhú sobotu a druhú tvoria rodiny z Boliarova (10
ľudí plus deti), stretávajú sa spravidla raz v mesiaci. V témach sa
podľa možnosti striedajú podľa kresťanskej literatúry.
Prvá skupina poslúžila počas ref. modl. týždňa, v júni bola na
svojom víkendovom výlete v maďarskom Debrecíne (na fotografii).
►MODLITEBNÁ SKUPINA: V Bačkovíku z iniciatívy najmä mladých
bratov vznikla v lete modlitebná skupina, ktorá sa trikrát do týždňa
stretáva ráno o 6.00 hod. na modlitbách priamo v kostole.
Vynikajúca myšlienka a služba pre spoločenstvo. Takto by sme
mohli mať otvorený každý kostol.

spevokol na Žatve spevokolov v Budimíri, 28.10.2012

►SPEVOKOL SPIEVAJÚCE SRDCE nacvičuje štvorhlasne
kresťanské piesne najmä z vlastného prekladu z češtiny
a poľštiny pod vedením sestry farárky Moniky Beňovej. Má 21
členov. V cirkevnom zbore spieval na všetkých pamiatkach
posvätenia kostolov i zvoníc, pri uvádzaní presbyterov, na
slávnosti konfirmácie, počas bibl. týždňa MoS ECAV, počas
reform. modlit. týždňa, vždy na 1. výročitých slávnostiach
dvakrát – celkom teda v zbore vystupoval 16-krát. Okrem toho
zastúpil náš zbor aj na seniorátnej Žatve spevokolov
v Budimíri. Zvláštnou príležitosťou začiatkom roka bolo
slávnostné posedenie v Herľanoch pri 25. výročí vzniku
spevokolu. Veľmi však potrebujeme nových spevokolistov, toto
nech je pozvanie pre každého čitateľa tejto správy!

►ZBOROVÉ VÝLETY: Šiesty, už tradičný prvomájový zborový
výlet sme už dlhšie plánovali na juh Gemera – do jaskyne
Domica a maličkého maďarského cirkevného zboru Dlhá Ves.
Tento rok pre veľký záujem dva autobusy (veľký a malý) bratov
a sestier zažil pekný deň v malebnom prostredí tohto kúta
Slovenska. Spoločný čas sme strávili aj so zastupujúcim
miestnym farárom (zbor je toho času po náhlej smrti predošlej
sestry farárky uprázdnený) a zborovými funkcionármi.
Ďalší tradičný výlet – výstup na Rankovské skaly sa pre
priaznivé počasie podarilo v júni opäť uskutočniť. Sem prichádza
menšia skupinka bratov a sestier, ale s následnou opekačkou na
fare je aj toto veľmi milým stretnutím sa.

na Rankovských skalách, 24.6.2012

►BIBLICKÉ HODINY DOSPELÝCH: Biblické hodiny bývajú (okrem leta) na troch miestach – v Bačkovíku,
Čakanovciach a Rankovciach. Je to miesto pre tých, ktorí majú väčší záujem o štúdium Božieho slova a následnú
diskusiu. Prichádza menej ľudí (Bačkovík aj Čakanovce okolo 10 ľudí, Rankovce – rôzne, niekedy 3, inokedy aj
20). V roku 2012 sme dokončili cyklus štúdií celého proroka Ezechiela a začali sme preberať postavy Novej
zmluvy.
►MODLITEBNÉ TÝŽDNE: Opäť tri modlitebné týždne - pôstny, reformačný a adventný sú pozvaním bratov
a sestier k spoločným modlitbám sa. Počas týždňov sme vždy jeden večer v inom kostole. Počas pôstneho aj
adventného modl. týždňa slúžili slovom viacerí bratia či sestry z cirk. zboru, v reformačnom modl. týždni sa zase
striedali farári z nášho seniorátu. Počas ref. modl. týždňa program dopĺňali aj jednotlivé sekcie nášho cirk. zboru.
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►DOBROVOĽNÍK V MISII: Od veľkej noci až do konca prázdnin medzi nami pôsobil Adam Marosz z českého
Třinca, ktorý bol veľmi dobrým pomocníkom predovšetkým v rómskej misii, ale získal si obľubu aj medzi
mládežou i staršími. Naďalej je v kontakte a je ochotný sprostredkúvať ďalšiu spoluprácu.
►RÓMSKA MISIA: Náš cirkevný zbor je okrem iných aktivít charakteristický aj misiou v rómskej komunite.
Z našich osád sa venujeme predovšetkým Rómom v Rankovciach, ev. náboženskú výchovu rómske deti
vyučujeme aj v Bačkovíku a Boliarove. Cez spoluprácu v treťom sektore máme určitý dosah aj na komunity
v Kecerovciach a Vtáčkovciach, sme zapojení do spolupráce aj nadregionálnych organizácií venujúcich sa
Rómom.
Kvôli sociálnym projektom máme pri cirkevnom zbore od r. 2004 založené obč. združenie Pre lepší život,
s ktorým úzko spolupracujeme a ktorého množstvo aktivít sa koná práve na fare.
V obci pôsobí aj ďalšie Obč. združenie Nádej pre Rómov, ktoré vedie sestra K. Wollam z USA.
DETSKÁ BESIEDKA: Na detskej besiedke (okrem prázdnin)
tento rok začali pomáhať viacerí vedúci, celkom ich
v súčasnosti máme 12 (z nich traja majú oficiálny kurz Detskej
misie). Na besiedke – takmer výlučne v rómskom jazyku - sa
používajú materiály Detskej misie, spievajú sa piesne, robia
aktivity s deťmi. Účasť detí je rôzna, ale v roku 2012 neklesla
pod 25 detí, najviac – v novembri – bolo 92 detí.
Pre deti bolo v lete urobených niekoľko špeciálnych
besiedok – v máji s návštevou rakúskych sestier, v lete denný
letný tábor na fare, pre najaktívnejšie deti výlet na Spišský
hrad. Deti vystúpili na Vianoce v kostole s programom.
DORAST: Pre staršie deti (od 14 rokov) máme po besiedke
priestor na stretávanie sa pri piesňach a slove. Skupinu
dorastu (15-25 ľudí, prevažne chlapcov) vedú manželia
Ondrašikovci. Tešíme sa, že výsledkom aj práce na doraste už
máme niekoľkých chlapcov, ktorí sa snažia svoj život smerovať
ďalej a pokračujú v štúdiu aj na stredných školách.
V spolupráci s OZ ETP pre niektorých vytipovaných máme
zriadený špeciálny mentorský program.
SPEVOKOL LE DEVLESKERI KHANGERI (BOŽÍ CHRÁM):
Spevokol doprevádzaný horu chlapcov na hudobných
nástrojoch tvorí 25 spevokolistov (ženské aj mužské hlasy)
pod vedením farárky Moniky Beňovej. Spievajú výlučne
rómsky gospel, mnohé piesne prekladajú do slovenčiny, aby
im mohli porozumieť aj nerómski poslucháči. Spevokol
vystupuje na rôznych slávnostiach v Rankovciach, kvôli
nedostatku financií nevieme ísť do oného kostola, vystúpil na
bibl. týždni MoS, ref. modl. týždni, na žatve spevokolov
v Budimíri, ale aj na cirkevných dňoch v Lučenci – tam
r. spevokol na cirkevných dňoch v Lučenci, 30.6.2012
dvakrát.
KONFIRMAČNÁ PRÍPRAVA: V roku 2012 bolo po riadnej príprave podľa platných učebníc konfirmovaných niekoľko
rómskych dospelých, aj deti vo veky nad 14 rokov. V novej skupine je 8 chlapcov. S dievčatami je to akosi
náročnejšie a tie málo prichádzajú.
SKUPINKY V OSADE: Počas celého roka pravidelne v sobotu býva u Tancošovcov skupinka záujemcov o Božie
slovo. Priemerne prichádza okolo 15 ľudí, skupinka je v rómskom jazyku, vedie ju s. Renáta Tancošová. Viackrát
ju navštevujú aj bratia a sestry z adventistickej cirkvi, podobne potom opätujeme návštevu ich skupinky. Skupinka
vystúpila vo vianočnom programe v kostole svojím svedectvom a piesňou. Na jar a v lete sa stretávala aj
skupinka chlapcov.
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OSTATNÉ AKTIVITY V RÓMSKEJ MISII:
Aj vďaka podpore z Nemecka sprostredkovanej cez Gen. bisk. úrad sme mohli počas roka urobiť viacero
spoločných aktivít s inými cirk. zbormi činnými v rómskej misii, najmä so Slavošovcami.
Projekt STROM je vyučovanie mladých lídrov z dorastu zo štyroch cirk. zborov, stretáva sa každý mesiac,
počas roka bolo aj jedno sústredenie v Batizovciach.
Návšteva cirk. zboru Slavošoviec v máji (opätovaná ich návštevou u nás v októbri) bola dobrým impulzom na
vytrvanie vo viere.
Štipendijný program podpory rómskych študentov na stredných školách podporuje štyroch chlapcov od nás.
Cez evanjelické Obč. združenie ROMA sme sa zúčastnili
špeciálneho seminára na Teplom Vrchu pri Rim. Sobote.
Podobne sme toto obč. združenie dvakrát prijali v našich
priestoroch.
Doučovanie detí – aktivita administratívne zabezpečená
cez naše Obč. zdr. Pre lepší život je od pondelka do
štvrtka dvakrát každý deň na fare (či v priestoroch pri fare)
pomáha deťom pri robení si domácich úloh a motivuje ich
k navštevovaniu školy. O doučovanie sa starajú samotní
rodičia detí.
Koncom roka sme vstúpili do spolupráce s organizáciou
pravidelné doučovanie r. detí na fare
ETP, s ktorou sme aktivity začali až koncom roka. Ide
najmä o mentorský program a prácu s prioritnými deťmi, krúžkovú činnosť a predškolský klub.
V rámci misie v spolupráci s miestnym obecným úradom v Rankovciach dvakrát do týždňa prichádzajú
aktivační pracovníci a pomáhajú aj v manuálnych potrebách okolo fary.
►MIMORIADNE CIRKEVNOZBOROVÉ AKTIVITY:
20 rokov kostola v Boliarove: Pri 20. výročí od stavby a posvätenia kostola v Boliarove sa v auguste konali
slávnostné celozorové bohoslužby. Za hlavného hosťa bol pozvaný emeritný biskup VD Igor Mišina s manželkou,
ktorý v zbore pred 20 rokmi pôsobil. Mišinovci deň predtým navštívili rómsku skupinku aj rodinky. Ako druhý hosť
bol na slávnosti v Boliarove pozvaný aj senior Ján Hruška s manželkou. Na slávnosti vystúpil spevokol aj deti
z Boliarova, presbyteri s hosťami potom posedeli v Herľanoch a zaspomínali na časy pred 20 rokmi.
Služba rómskeho spevokolu v Lučenci na cirk. dňoch: V posledný júnový deň náš rómsky spevokol na
pozvanie z Gen. bisk. úradu vyrazil do Lučenca na celocirkevné dni, kde vystúpil troma piesňami na hlavnom
pôdiu a potom aj na samostatnom seminári venovanom rómskej misii.
►ZBOROVÝ ČASOPIS SLOVO: Veľmi dobrou a požehnanou službou v našom zbore je aj náš zborový časopis
Slovo, ktorý vychádza pravidelne každý mesiac už 18 rokov. Informuje o aktivitách cirkvi a cirk. zboru, ale
aj vzdeláva v oblasti teológie a evanjelickej etiky.
►INTERNETOVÁ STRÁNKA ECAV.RANKOVCE.SK: Ďalším mediálnym výstupom cirkevného zboru je jeho
internetová stránka, ktorá pravidelne informuje o našom živote a aktivitách. Takmer z každého stretnutia na tejto
stránke nájdeme nejaké fotografie. Stránku v súčasnosti spravuje zborový farár.
Hospodárske veci
Veľmi je dobré, že kostoly aj faru máme poopravované a tak nemusíme riešiť nijaké nákladné opravy. Napriek
tomu sa však stále objavujú menšie veci, ktoré treba operatívne riešiť. Spomedzi všetkých hospodárskych aktivít
treva vyzdvihnúť najmä:
Snahy v Boliarove, ktorí pri svojom jubilejnom výročí stavby kostola vymenili starú vstupnú, nevzhľadnú bránu
za novú, peknú kovanú s Lutherovou ružou, obnovili náter okien, strechy veže, oplotenia kostola, urobili parapety
do okien na veži.
V Bačkovíku sa konala generálna oprava organa, ktorý už teraz nehučí a pekne znie.
V Čakanovciach okrem drobných opráv vo vstupnej chodbe a sakristii a výmeny poškodených žľabov dali do
poriadku najmä papierové veci s majetkom na katastri. Obec na vonkajšom WC za kostolom dokončila vo vlastnej
réžii všetko, čo zostalo nedokončené v roku 2011 (najmä voda a žumpa).
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V Rankovciach bola opravená vlhká stena v sakristii a na kazateľni, čo zostalo ešte nedokončené z r veľkej
opravy kostola pred 8 rokmi. Taktiež bola po júnovej náhlej silnej búrke vetrom strhnutá časť strechy, táto bola
profesionálne opravená z väčšej časti ako poistná udalosť.
Na fare bola predovšetkým opravená omietka vo vstupe na faru a natretý altánok.
Výročnú správu zboru za r. 2012 napísal: zborový farár Mgr. Ľuboslav Beňo

Chronológia života cirkevného zboru
počas roka 2012
30.12.-1.1.
31.12.-1.1.
1.1.
7.1.
9.1.
21.1.
22.1
22.1.
29.1.
5.2.
9.-11.2.
12.2.
14.2.
19.2.
24.2.
26.2.
1.-4.3.
2.-4.3.
5.-6.3.
8.3.
18.3.
25.3.
26.-29.3.
31.3.
7.4.
7.4.
9.4.
14.-15.4.
22.4.
29.4.
1.5.
2.5.
5.5.
13.5.
14.5.
18.-20.5.
18.5.
19.5.
20.5.
20.5.
22.5.
26.5.
2.6.
3.6.
8.6.
8.-10.6.
15.-16.6.
17.6.

vítanie Nového roka – mládež v Obišovciach
vítanie nového roka – rodinky v Bačkovíku
novoročné bohoslužby s losovaním biblických veršov
rómsky projekt STROM, Jelšava
seniorátna farárska porada, Herľany
dorastomládež „Keď naprší, možno aj uschne“
výročné filiálne konventy Bačkovík, Boliarov
posedenie spevokolu pri 25. výročí vzniku
výročné filiálne konventy Čakanovce, Boliarov
volebné filiálne konventy Bačkovík, Boliarov
sústredenie STROM, Batizovce
volebné filiálne konventy, Čakanovce, Rankovce
valentínsky večierok v rómskej misii, Rankovce
výročné zasadanie zb. presbyterstva
revízny výbor
výročný konvent, Rankovce
jarný výlet mládeže a dorastu, Kuková
konferencia Modlitebného spoločenstva, Dudince
návšteva Diakonie z Nemecka v rómskej misii
posedenie rómskeho spevokolu, Herľany
úvod novozvoleného zborového dozorcu a presbyterstva
sen. konvent, Košice
pôstny modlitebný týždeň
jarná brigáda na fare
skúška konfirmandov, Rankovce
mládež pri večeri Pánovej
školenie STROM, Rankovce
seniorátne stretnutie mládeže, Košice
dorastomládež „Posledná večera“
slávnosť konfirmácie
zborový výlet do Domice a Dlhej Vsi
stretnutie pokladníkov zboru
projekt STROM, Slavošovce
deň matiek s výstupom detí na bohoslužbách
stretnutie vedúcich besiedok
návšteva obišovskej mládeže u nás na fare
špeciálna róm. besiedka s hosťami z Rakúska a USA
výlet róm. misie do Slavošoviec
slávnostné bohoslužby v Opinej, 20. výr. založenia školy
otvorenie nového ročníka konfirmandov
spoločná biblická hodina s videoprojekciou o živote Svedkov Jeh.
výlet detí z róm. besiedky a doučovania na Spišský hrad
projekt STROM, Drienčany
detské popoludnie, Rankovce
výlet detí z náboženstva do ZOO, Košice
výlet rodiniek do Debrecínu, Maďarsko
seminár róm. misie, Teplý Vrch
voľby generálneho predsedníctva
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17.6.
24.6.
30.6.
1.7.
1.7.
3.-6.7.
8.7.
16.-20.7.
22.7.
29.7.
17.-19.8.
19.8.
21.-26.8.
26.8.
29.-31.8.
1.9.
2.9.
23.9.
28.-29.9.
6.10.
7.10.
8.-12.10.
10.10.
12.10.
15.10.
23.-26.10.
27.10.
28.10.
2.11.
4.11.
11.11.
11.11.
24.11.
24.-25.11.
7.12.
10.-14.12.
16.12.
20.12.
23.12.
27.12.
31.12.

sen. stretnutie žien, Košice
zborový výstup na Rankovské skaly
celocirkevné dni v Lučenci, účasť rómskeho spevokolu
pamiatka posv. zvoníc, Mudrovce, Žírovce
zasadanie zborového presbyterstva
róm. detský letný tábor na fare
pamiatka posv. kostola, Čakanovce
detský denný tábor, Herľany
pamiatka posv. kostola, Bačkovík
doplňujúce voľby fil. presbyterov, Boliarov
návšteva manželov Mišinovcov z cz Háj
jubilejná pamiatka posv. kostola, Boliarov
letný mládežnícky tábor, Veľký Slavkov
róm. konfirmačná slávnosť
róm. dorastenecký tábor, Zempl. Šírava
rozlúčka s dobrovoľníkom Adamom Maroszom
slávn. bohoslužby na zahájenie škol. roka
pamiatka posv. kostola, Rankovce
víkendovka dievč. skupinky na fare
projekt STROM, Rankovce
poďakovanie za úrody zeme
bibl.-rekreačný týždeň MOS ECAV, Herľany
misijný večer v Rankovciach
návšteva róm. dorastu na štud. klube v Kecerovciach
kandidačná porada na sen. predsedníctvo, Košice
reformačný modl. týždeň
návšteva u nás zo Slavošoviec
žatva spevokolov, Budimír
pamiatka zosnulých, Rankovce
kladenie kvetov na hroby farárov, Rankovce
voľby seniorátneho predsedníctva
sen. stretnutie presbyterov, Košice
stretnutie OZ ROMA, Rankovce
2. sen. stretnutie mládeže, Obišovce
mikulášsky večierok na róm. besiedke
adventný modlitebný týždeň
detský vianočný večierok, Boliarov
aktivita Samaritan Purse – vian. darčeky deťom zo soc. sl. rodín
róm. dorast v kine, Košice
povianočný večierok mládeže
čakanie nového roka na fare, mládež a rodinky
Pravidelné aktivity zboru cez týždeň počas roka 2012

PONDELOK: modlit. skupinka Bačkovík; aktivační pracovníci na fare, doučovanie detí 2x; predškolský klub; róm. konfirm.

príprava; hudobný krúžok; čitateľský krúžok
UTOROK: aktivační pracovníci na fare, doučovanie detí 2x; predškolský klub; prioritné deti; rómsky spevokol,
STREDA: modlit. skupinka – Bačkovík; náboženstvo Bačkovík – 2 hod.; doučovanie detí 2x; predškolský klub; prioritné deti;
bibl. hodina Rankovce, spevokol;
ŠTVRTOK: doučovanie detí 2x; náboženstvo Bidovce 2 hod., tím mládeže; bibl. hodina Čakanovce, Boliarov
PIATOK: modlit. skupinka – Bačkovík; náboženstvo Herľany 2 hod., náboženstvo Boliarov 2 hod., predškolský klub; prioritné
deti ; besiedka Boliarov, rómska misia: besiedka, dorast;
SOBOTA: besiedka Bačkovík; skupinka v osade; mládež; 1x v mes. večierne Ďurďošík s det. besiedkou, Trsťany; 2x v mes.

rodinky Bačkovík; 1x mes. projekt StRoM
NEDEĽA: bohoslužby Čakanovce, Bačkovík, Rankovce, Boliarov, konfirmačná príprava, dorast, 1x v mes. večierne Herľany,

Mudrovce; 1x v mes. rodinky Boliarov
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