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Výročná správa, rok 2013
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rankovce
R 3,24:
„ale ospravedlnení bývajú zdarma z Jeho milosti, skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi“
Akonáhle sa v médiách objaví nejaká správa o cirkvi, v internetových diskusiách k nej sa ľudia predbiehajú
v útokoch na ňu. Znamená to, že kresťanská cirkev stratila svoj kredit, svoj obraz? Nekoná si svoju úlohu
v národe, v ktorom ešte v nedávnej minulosti predstavovala dôležitý mienkotvorný subjekt?
Alebo chýbajú v nej osobnosti, ktoré by dokázali prezentovať jej skutočnú činnosť na svetle verejnosti? A čo
cirkevné médiá? Nedokážu tie dostatočným spôsobom posvietiť na aktivity, ktoré sú pre spoločnosť také
prospešné a aj potrebné?
Dostávame sa do obdobia, keď sa cirkev stáva názorovou menšinou napriek tomu, že stále sa pri sčítaní
pomerne veľa ľudí (75%) prihlásilo práve ku – kresťanstvu. Pomaly uprostred sveta strácame svoj hlas a je len na
nás, čo s tým urobíme.
Budeme ďalej iba potichu, nemo stáť a pozerať sa, ako počtom klesáme a ako viacerí spomedzi nás utekajú
do sveta, kde sa nadobro strácajú?
To je výzva aj pre nás, aby sme neostali spať na vavrínoch, nezastali v behu pred jedinou prekážkou,
neprestali sa snažiť tam, kde sú ešte stále dobré vyhliadky.
Verš, ktorý sme si vylosovali na začiatku roka 2013 pre náš cirkevný zbor (R 3,24), ukazuje na ľudí (z
predchádzajúceho verša je zrejmé, že ide o všetkých ľudí), ktorí bývajú ospravedlnení zdarma z Božej milosti.
Čo znamená slovo „zdarma“? Ono patrí medzi základné slová reformácie. Ani skutkami, ani vlastnou snahou,
ale ospravedlnenie pred Bohom z našich hriechov je Božím skutkom, ktorý sa nám dáva – zadarmo.
To neznamená, že naša spása, večný život sú také lacné! Božia milosť je až teraz zdarma. Najprv však musel
za ňu svojím životom zaplatiť – Boží Syn, Ježiš Kristus. Cena našej spásy je cenou života Božieho Syna!
Cenou záchrany aj druhých ľudí, celého tohto sveta okolo sveta je život Božieho Syna, Ježiša Krista.
Nemáme preto právo sedieť so založenými rukami a z obďaleč sledovať cirkev, ako sa sama snaží, bojuje
s problémami a obhajuje svoje konanie pred nepriateľským svetom. Našou povinnosťou je vstúpiť do jej boja
a robiť všetko pre záchranu najprv svojich najbližších, potom ostatných našich známych až po tých nám
najvzdialenejších (Sk 1,8).
Veď to bola len Božia milosť, že smieme stáť tak blízko. To Boh sa nad nami zľutoval v našich hriechoch, že
svoju cirkev priblížil až k nám, na dosah. Väčšina ľudí takúto možnosť dnes nemá a sú od kresťanstva minimálne
vo svojich názoroch na hony vzdialení.
Tak čo urobíme s naším cirkevným zborom v našom prostredí? Podľahneme volaniu doby a zapadneme kdesi
do šedivého obrazu priemeru, kde nám bude najlepšie, kde nič nebudeme robiť a len z obďaleč pozorovať
trápenie sa aktívnejších ľudí v zápase o záchranu a obnovu tohto sveta? My nemáme podľahnúť, my máme byť
svetlom sveta, ktoré jasne svieti uprostred šera a tmy a soľou zeme, ktorá prináša do mdlého jedla výraznú chuť.
Pozvanie do života v cirkevnom zbore a cirkvi vôbec platí pre každého z nás. U nás máme veľa možností, ako
sa zapojiť, ako vstúpiť do diania. A celkom určite uvítame aj nové spôsoby a misijné podnety, ktoré prinášajú
oživenie.
Zostáva veľkou škodou pre každú rodinu, či jednotlivca vo svojom živote zameškať Božie veľké dielo v našom
prostredí, v našom cirkevnom zbore. Tá škoda siaha až za hranice tohto života!
Úžitok zo života s Bohom je však zrejmý požehnaním, ktoré veriacich sprevádza na každom kroku dnes, aj
naveky.
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Bohoslužobný život v cirkevnom zbore
Kresťania sa už od založenia cirkvi stretávali na svojich nedeľných bohoslužbách, aby po celom týždni (resp. ak
nedeľu považujeme za prvý deň týždňa – tak na začiatku týždňa) spoločne mohli osláviť svojho Boha a Spasiteľa.
Dodnes zostávajú bohoslužby vrcholom cirkevného života nielen u evanjelikov, ale aj inde.
Čo však s nimi robíme? Ako ich pripravujeme? Sú naozaj vrcholom kresťanského života?
Tieto otázky si kladiem, keď sledujem v dnešnej spoločnosti jednotlivcov, ale aj skupiny veriacich ľudí, ktorí
majú k bohoslužbám prinajmenšom vlažný postoj, ktorý pokračuje jednoducho ich neúčasťou na nich. Niektorí sa
iba vyhovárajú (v nedeľu príprava obeda, učenie sa do školy – ale toto všetko mali aj naši predkovia a nemali
toľko technických pomocníkov, ako my), iní neprichádzajú, pretože ich to tam – nebaví, bohoslužby nenapĺňajú
ich očakávania, nerozumejú zakonzervovanej liturgii.
Kým mnohé iné aktivity v zbore (tábory, stretnutia mládeže, dorast, besiedka a in pripravujú celé tímy vedúcich,
majú porozdeľované kompetencie, starajú sa o rôzne aspekty stretnutí, naše evanjelické bohoslužby ostávajú
väčšinou iba na tom, čo pripraví jeden človek – farár. Vďačný som v našom cirkevnom zbore, že máme
ochotných bratov či sestry zapojiť sa do služby (najmä čítanie textov). Pravdaže do bohoslužieb svojou službou
prispievajú aj iní (kurátori, kostolník, kantor a podobne), no chýba mi akýsi bohoslužobný tím, ktorý by pripravil
každé jedny služby Božie, ako to je pri iných aktivitách. Bohoslužby napokon ostávajú veľmi podobné jedni
druhým, chýba ich spestrenie, vzájomná služba si navzájom.
Náš cirk. zbor je špecifický tým, že každú nedeľu (a
spravidla aj sviatok) sa konajú 4 bohoslužby (podľa kostolov,
ba raz do mesiaca ešte ďalšie štyri na menších fíliách).
Vnímam, že takto sme príliš rozdelení. Každý má svoj kostol
a ak nie sú bohoslužby práve „v tom našom“, tak nejdem
inde. To je na škodu života. Ťažko potom bohato vyplniť
program bohoslužieb.
►NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY: Ak máme spočítať všetky
hlavné bohoslužobné príležitosti v našom cirkevnom zbore
(nedeľné aj sviatky), celkom sme sa stretli 228-krát. Celkový
počet účastníkov je 11.844. Každý rok je to však menej.
Hoci to nie je len u nás, ale je to výzva. V bežnú nedeľu sa
stretávalo priemerne 188 účastníkov, vo sviatok 256. Stále sa
pýtame, čo pre nás predstavuje nedeľa, že si počas nej

hosť Ján kecer a Ľuboslav Beňo,
pamiatka posv. kostola, Čakanovce 7.7.2013

väčšina z nás necháva čas iba pre seba? Nijaké spoločenstvo kresťanov, nijaký Pán Boh?
Priemerná návštevnosť (vrátane sviatkov) podľa jednotlivých fílií: Rankovce 57 (-9), Boliarov 61 (-4), Bačkovík
50 (-8), Čakanovce 38 (0).
V Rankovciach kvôli rómskej misii evidujeme medzi všetkými účastníkmi bohoslužieb aj záujem Rómov o ne –
priemerne 10 rómskych bratov a sestier na jedných bohoslužbách.
Na bohoslužbách sa dodržiava poriadok schválený našou cirkvou s tým, že využívame možnosť čítania staroa novo-zmluvného textu nefarármi, po kázni býva modlitebná chvíľa. Kázňové texty boli vyberané podľa
príležitosti, piesne sa až na malé výnimky snažíme striedať všetky, spev by mohol ísť aj lepšie – u mnohých
chýba odvaha hlasnejšie sa pridať k spoločnému spevu.
►VEČERNÉ BOHOSLUŽBY NA MALÝCH FÍLIÁCH: V Mudrovciach, Herľanoch, Trsťanoch a Ďurďošíku sa konajú
pravidelne druhú sobotu či nedeľu v mesiaci s priemernou účasťou asi 7 ľudí. 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 13 bratov a sestier.
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Sviatosti, konfirmácia a ostatné stránky
►KRST SVÄTÝ: V roku 2013 sme krstom svätým prijali do cirkvi 6 detí (-4), 4 chlapcov, 2 dievčatá, z toho boli 2
rómske krsty.
►VEČERA PÁNOVA (VP): Túto sviatosť mávame pravidelne na v nedeľu začiatku mesiaca, plus ešte jedna
v pôste a v advente, ako aj na zlatej konfirmácii. Raz o sviatosť požiadala mládež, niekoľkokrát sme večeru
Pánovu prislúžili aj nemocným bratom a sestrám (rozptýlene počas roka, nielen v advente a pôste).
Štatisticky – pri sviatosti sme mali celkom 2130 komunikantov, z toho v kostoloch 2093 (muži 779, ženy 1314),
mimo kostola 37.
►KONFIRMÁCIA: Konfirmáciu sme počas roka nemali.
V súčasnosti sa na konfirmáciu pripravuje 6 detí nerómskych a 6 rómskych chlapcov začalo s prípravou, ale
potom po letných prázdninách prestali chodiť.
►SOBÁŠ: Celkom sme sobášili 3 páry (0), všetky zmiešané.
►POHREBY: Na cestu do večnosti sme vyprevadili 16 (-2) členov nášho zboru, 3 bratov, 12 sestier, jedno
narodené dieťa.
Podľa matričných údajov nás je na konci roku 2013 celkom 762.
Vnútromisijný život cirkevného zboru
►KONVENT, PRESBYTERSTVO A PREDSEDNÍCTVO CIRKEVNÉHO ZBORU. Najvyšším orgánom cirkevného zboru je
zborový konvent, ktorý tvoria plnoletí členovia cirkevného zboru . (Ústava Evanjelickej cirkvi, čl. 17). Zborový
konvent sa okrem iného stará o cirkevný a mravnonáboženský život v cirkevnom zbore, rozhoduje
o organizačných a hospodárskych záležitostiach cirkevného zboru, schádza sa podľa potreby, najmenej raz za
rok.
V našom zbore sme mali stretnutie tohto orgánu v uplynulom roku trikrát – vo februári výročný zborový konvent
v Rankovciach, v septembri mimoriadny konvent so schvaľovaním kúpnopredajnej zmluby o pozemkoch,
v Čakanovciach a v októbri volebný zborový konvent po kostoloch s voľbou biskupa VD ECAV. Výročnému
konventu predchádzali výročné filiálne konventy s poradným charakterom.
Zborové presbyterstvo riadi činnosť cirkevného zboru medzi stretnutiami konventu, tvoria ho zborový farár,
zborový dozorca, jeho zástupca a ďalší volení presbyteri. Schádza sa podľa potreby, najmenej dvakrát za rok.
(Ústava ECAV, čl. 18.) V našom zbore máme riadne volených 35 presbyterov, okrem ústavou menovaných
presbytermi sú kurátori z hlavných fílií, plus štyria presbyteri za každú hlavnú fíliu, po dvaja presbyteri z menších
fílií, pokladník zboru, účtovník zboru, dvaja presbyteri za rómsku misiu a sestra farárka. Každá väčšia fília má
ešte dvoch filiálnych presbyterov, ktorí však nie sú členmi celozborového presbyterstva.
Zborové presbyterstvo zasadalo dvakrát (február a december).
Cirkevný zbor zastupuje a jeho orgány zvoláva zborové predsedníctvo, ktoré tvorí zborový farár a zborový
dozorca. Zborového dozorcu zastupuje v čase jeho neprítomnosti zástupca zborového dozorcu. (Ústava ECAV,
čl. 19.)
►NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA NA ŠKOLE: Ev. náboženstvo sme
vyučovali na štyroch školách – celkom 10 vyučovacích hodín
týždenne. V Bidovciach vyučuje vybraté ročníky sestra
farárka, v Bačkovíku všetky deti a v Boliarove tie, ktoré sa
prihlásili na ev. náboženstvo vyučuje tiež sestra farárka,
v Herľanoch všetky deti vyučujú obaja farári.
Sestra farárka v r. 2013 absolvovala kurz Feuersteinovej
metódy (pôvodne z Izraela) výchovy detí v znevýhodnenom
prostredí. Túto metódu sa niektoré organizácie snažia
zaviesť do materských, aj základných škôl ako prijateľnejšiu
formu výučby pre deti z náročného prostredia.
výučba náboženskej výchovy, ZŠ Bačkovík
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►DETSKÁ BESIEDKA: Všetkých päť besiedok pracovalo aj v roku 2013, v Čakanovciach evidujeme nezáujem
detí aj rodičov, hoci vedúce besiedky by sa im vďačne venovali. V lete bol organizovaný opäť v Herľanoch detský
letný tábor spolu aj s dorastencami. Počas detského tábora boli deti na výlete v skanzene v Starej Ľubovni, kde
na cestu autobusom prispela väčšou čiastkou detská besiedka
z fílie Boliarov, za čo veľmi pekne ďakujeme.
►DORAST: V doraste nám ostávajú konfirmandi, majú milú
skupinku, vedúcimi dorastu sú Martin Mičko a Matúš Grešo,
ale pomáhajú aj iní z mládežníkov.
Vedúci spolu
s dorastencami organizujú rôzne aktivity – návšteva kúpaliska,
kina, stretnutie mládeží v Košiciach, sánkovačka a i.
Dorastenci mali v lete svoj tábor spolu s deťmi s tým, že
večerný program už mali samostatne na fare.
►MLÁDEŽ: Naši mladí, napriek tomu, že mnohí z nich
pracujú v meste, študujú v meste, bývajú v rôznych dedinkách
nášho cirkevného zboru, sa pravidelne stretávajú na mládeži
v sobotu o 18.00. A nielen to, organizujú spoločne aj iné aktivity – víkendovky, stretnutia cez týždeň, oslavu
Silvestra mali na Sigorde. Je vzácne, že už druhý rok sa snažia organizovať stretnutia aj s dorastencami, aby sa
lepšie spoznali a mohli potom jednoduchšie a plynulejšie dorastenci prejsť na mládež.
Aj keď veľmi sporadicky, ale predsa len sa naši mladí okrem pravidelnej mládeže stretávali aj na chlapčenskej
a dievčenskej skupinke a tiež na modlitebnej skupinke v Bačkovíku.
►RODINNÉ SPOLOČENSTVO: Rodinné spoločenstvo sa v našom zbore stretáva najmä Bačkovíku, kde funguje
samostatne, bez potreby byť závislými na prítomnosti
farárovcov. Tí sem prichádzajú viac ako členovia a účastníci,
nie tí, ktorí to vedú. Veľmi sporadicky sa v uplynulom roku
stretalo
rodinné
spoločenstvo
v Boliarove.
Rodinné
spoločenstvo okrem pravidelných stretnutí zorganizovalo aj
silvestrovskú rozlúčku so starým rokom na fare; výlet do
Maďarska (Nýiregyháza); návštevy susedného zboru Budimír,
kde niekoľkokrát poslúžili na rodinnom misijnom spoločenstve
v Beniakovciach. Na stretnutiach sa spievajú piesne, preberá
téma (v r. 2013 z knihy Základy teologie a z diakonickej
tematiky), účastníci sa modlia za cirkevný zbor a neraz aj
plánujú zborové aktivity.
►MODLITEBNÁ SKUPINA: Z iniciatívy mladých bratov nášho cirkevného zboru sa viac, ako rok stretávala
modlitebná skupinka trikrát do týždňa v kostole v Bačkovíku. Bola veľkým povzbudením pre celú prácu v našom
cirkevnom zbore. Ďakujeme za týchto bratov a ich službu aj takouto formou nášmu cirkevnému zboru.
►SPEVOKOL SPIEVAJÚCE SRDCE: Tento spevokol obetavo nacvičuje piesne raz do týždňa a v našom cirkevnom
zbore prináša svojimi piesňami požehnanie na mnohých stretnutiach, cez výročné sviatky, misijné popoludnia, po
slávnostné bohoslužby na Pamiatky posvätenia chrámov,
slúžil aj počas zlatej konfirmácie. Zúčastnil sa tiež tak, ako
každý rok, seniorátneho stretnutia spevokolov v Budimíri –
Žatva spevokolov. Spevokol v uplynulom roku nacvičoval pod
vedením s. farárky Moniky Beňovej a neskôr, konkrétne od
septembra prevzala vedenie spevokolu s. Renáta Šišková,
nakoľko s. farárka mala a má problémy s hlasivkami. Spevokol
nacvičuje štvorhlasné i trojhlasné kresťanské piesne. Dnes má
20 členov. Je pre mnohých bratov a sestry povzbudením v ich
cirkevno-zborovom živote. Toto je zároveň aj pozvaním pre
ďalších bratov a sestry z nášho cirkevného zboru, aby prišli
a pripojili svoje hlasy.
►ZBOROVÉ VÝLETY: Siedmy prvomájový zborový výlet sme v roku 2013 mali do Kežmarku, kde sme si pozreli
starý artikulárny kostol a potom aj nový evanjelický kostol, ktorý je postavený hneď vedľa, taktiež sme navštívili
cirkevným zborom obnovený židovský cintorín. Výkladom nám poslúžil br. Ing. Mikuláš Lipták, zborový dozorca
a tiež zborový brat farár Roman Porubän. Potom sme sa zastavili v Žakovciach v Inštitúte Krista Veľkňaza, kde sa
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venujú pomoci ľuďom z ulice. Cestou späť bola prestávka
v neďalekom motoreste vo Vrbove, kde bola možnosť opiecť
si a spoločne posedieť pri biblickej téme.
Tento rok sa nám tiež podaril výstup na rankovské skaly,
ktorý absolvovali s nami aj naši hostia dychovka z Nemecka
spolu s Hansom Martinom Dernom, ktorí boli u nás na
návšteve a na Službách Božích počiatkom júna. Bolo to
vzácne obohatenie nášho cirkevno-zborového života. Výstup
na Rankovské skaly sa končil opekačkou na fare.
►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 čím ďalej, tým menej ľudí (Bačkovík aj
Čakanovce okolo 7-8 ľudí, Rankovce – rôzne, niekedy 3, inokedy aj 10). V roku 2013 sme preberali postavy
Novej zmluvy. Je smutné, že tieto stretnutia sú tak málo navštevované bratmi a sestrami nášho zboru. A tiež nám
je ľúto, že už vôbec neprichádzajú na biblické hodiny mladší bratia a sestry.
►MODLITEBNÉ TÝŽDNE: Aj v uplynulom roku sme mali tri modlitebné týždne - pôstny, reformačný a adventný.
Počas modlitebných týždňov sa stretávame v jednotlivých kostoloch nášho zboru, aby mal možnosť prísť na
modlitebné stretnutie naozaj každý. V čase adventu a pôstu nám slúžili Božím slovom bratia a sestry z nášho
cirkevného zboru a sme za túto ich službu veľmi vďační. Reformačný modlitebný týždeň nás svojim slovom
povzbudzovali farári z okolitých cirkevných zborov nášho seniorátu.
►RÓMSKA MISIA: Ku správe o misijnej činnosti nášho zboru celkom iste patrí informácia o misii medzi Rómami.
Z našich osád sa venujeme predovšetkým Rómom v Rankovciach, cez ev. náboženskú výchovu rómske deti
vyučujeme aj v Bačkovíku a Boliarove. Cez občianske združenie máme určitý dosah do celého Kecerovskoolšavského mikroregiónu. V súčasnosti vo viacerých dedinách bežia niektoré naše projekty – vďaka vedúcej OZ
Pre lepší život – Bc. Františke Ondrašikovej (najmä kluby mladých). S našou rómskou misou spolupracujeme aj
s inými cirkevnými zbormi, kde sa venujú tejto komunite (cez koordinačný výbor rómskej misie) – najmä so
Slavošovcami a Kameňanami na Gemeri a Hostišovcami pri Rim. Sobote.
Koncom roka 2012, no najviac v roku 2013 rozvinulo svoju činnosť aj OZ ETP – Centrum pre udržateľný rozvoj
s pôsobonosťou medzi azylantami a rómskymi komunitami na východnom Slovensku. ETP v spolupráci s naším
OZ Pre lepší život, obcou Rankovce a naším cirk. zborom
podporuje Rómov v legalizácii stavieb a legálnej stavbe svojich
domčekov (v roku 2013 sa cez ich projekt podarilo postaviť 6
domčekov vďaka sporivému systému medzi Rómami, Rómovia si
domčeky stavajú sami s radami odborníkov). Cieľom ETP je
celostný rozvoj komunity, pomoc Rómom od detstva – preto cez
svoje aktivity na fare organizuje predškolský klub, zapojilo sa do
nášho dvojsmenného doučovania detí, organizuje klubovú činnosť
pre staršie deti, zabezpečuje tri krúžky a mentorský program.
Pracovníkom zabezpečuje aj špeciálne školenia (napr. už
spomínané z Feuersteinovho inštitútu z Izraela), návštevy zo
zahraničia, medializáciu práce v našich, i zahraničných
médiách. V rámci týchto aktivít sa v komunitnom centre
vystrieda týždenne okolo 80 detí, s ktorými pracujeme nielen
na báze vzdelávania, ale tiež rozprávaním biblických príbehov
a počúvaním detských kresťanských piesní.
DETSKÁ BESIEDKA: Najviac detí prichádza na detskú
besiedku (okrem prázdnin), na ktorej už dnes pomáhajú aj
viacerí vedúci z rómskej komunity. Mnohí z nich prešli kurzom
detskej misie, len aby lepšie pochopili a porozumeli príbehom,
ktoré potom rozprávajú deťom a získali aj nové skúsenosti
a rady pre túto prácu. Na besiedke – ktorá je takmer výlučne
v rómskom jazyku - sa používajú materiály Detskej misie,
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spievajú sa detské i rómske piesne, robia aktivity s deťmi.
Účasť detí je rôzna – od 20 aj po 90.
Pre deti bolo v lete urobených niekoľko špeciálnych stretnutí
– v máji s návštevou rakúskych sestier, v lete denný letný tábor
na fare, a neskôr pre niektoré deti zvláštny tábor v Tatrách, kde
sa spoznali s novými ľuďmi z ďalších cirkevných zborov –
Teplý Vrch, Slavošovce a Jelšava – Kameňany. Pre
najaktívnejšie deti bol zorganizovaný výlet na Spišský hrad.
Deti tiež vystúpili na Vianoce v kostole s programom.
DORAST: V prvom polroku roku 2013 sa okrem detí na
detskej besiedke stretávali aj starší chlapci a dievčatá na
doraste, ktorý viedli manželia Ondrašíkovci. Skupinu dorastu
tvorili mladí ľudia vo veku od 14 – 25 rokov. Vďaka týmto stretnutiam mnohí začali vážnejšie brať svoju účasť na
živote cirkevného zboru a pomáhajú najmä s deťmi na detskej besiedke, niektorí ale pomáhajú aj na doučovacích
a výchovnovzdelávacích aktivitách v komunitnom centre a tiež študujú na strednej škole. V druhej polovici roka
boli tieto stretnutia dorastu však prerušené - nakoľko mladí ľudia odrazu z rôznych dôvodov prestali prichádzať.
Rovnako sa stalo aj s rómskymi konfirmandmi, pre osobné nezhody po letných prázdninách úplne prestali chodiť.
Veríme, že v tomto roku sa opäť začneme stretávať pri Božom slove.
SPEVOKOL LE DEVLESKERI KHANGERI (BOŽÍ CHRÁM): Tento spevokol už niekoľko rokov je neoddeliteľnou
súčasťou práce a služby v rómskej misii. Od jeho vzniku ho viedla farárka Monika Beňová. Ale v uplynulom roku
toto vedenie odovzdala Mariánovi Galdunovi, ktorý vedie tento
spevokol od septembra 2013. Spevokol slúžil najmä na misijných
aktivitách cirkevného zboru, počas herlianskeho týždňa MOS, ale
tiež, už pod vedením Mariána Galduna, vystúpil na Žatve
spevokolov v Budimíri.
SKUPINKY V OSADE: Počas celého roka pravidelne v sobotu býva
u presbyterky Renáty Tancošovej skupinka záujemcov o Božie
slovo. Táto skupinka sa stretáva pri slove Božom, rómskych
kresťanských piesňach a najmä na modlitbách. Vedie ju
presbyterka Renáta Tancošová, ktorá sa pripravuje na jednotlivé
témy pod vedním farárky Moniky Beňovej. Na skupinku prichádza
okolo 6 – 7 bratov a sestier a v druhej polovici roka sa skupinka postupne preniesla aj do ich domácnosti – takže
z času na čas nie je skupinka u rodiny Tancošovcov, ale u niekoho iného zo skupinky.
HUDOBNÁ SKUPINA GLORIA: Chlapci z hudobnej skupiny
nepravidelne nacvičujú, dostali však pozvanie zo Sliezskej
ev. cirkvi k službe pri projekte Šance – podaná ruka. V júni
teda 7 chlapci, manželia Tancošovci, Ondrašikovci
a farárovci vystúpili na programe pre prácu so soc.
znevýhodnenými v českých Smiloviciach, večer v Třinci
a v nedeľu 23.6. vystúpili na službách Božích v Havířove –
Suchej. Cestou domov ešte navštívili výstavu venovanú 400.
výročia Kralickej Biblie na Synodnej rade Sliez. evan. cirkvi
(obdoba nášho Gen. bisk. úradu) v Českom Těšíne.
Skupin Gloria dostala pozvanie aj na róm. gospelový
festival Festrom – v sobotu 20.7. vystúpili s 30-minútovým
programom v Čičave pri Vranove.
OSTATNÉ AKTIVITY A PROJEKTY V RÓMSKEJ MISII:
Ešte stále vďaka podpore z Nemecka sprostredkovanej cez Gen. bisk. úrad sme počas roka robili viacero
spoločných aktivít s inými cirk. zbormi činnými v rómskej misii.
Projekt STROM je dvojročné každomesačné vyučovanie mladých lídrov z dorastu zo štyroch cirk. zborov,
vyvrcholil sústredením 41 ľudí zo všetkých 4 zborov vo Veľkom Slavkove v lete.
Štipendijný program podpory rómskych študentov na stredných školách podporoval troch chlapcov a jedno
dievča, v novom školskom roku iba chlapcov. Štipendiá pre tento školský rok sme však dostali darom od
súkromnej osoby.
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Malé projekty Komprax – cez slovenská inštitút mládeže Iuventa.
Štyri malé projekty, ktoré po školení na Zempl. Šírave navrhli a
viedli traja rómski chlapci. Prvý z nich – Spomienky - stretnutie róm.
mladých ľudí s róm, dôchodcami organizoval Andrej Turták, druhý
projekt Oprava poškodených lavičiek v obci Juraj Hada, tretí
Festival rómskej hudby nášho mikroregiónu Lukáš Tancoš a štvrtý
Letná športová olympiáda Maroš Tancoš.
Projekt cez nadáciu Intenda – pod vedením sestry farárky
prebehol samostatný projekt Kvitnúce Rankovce s výsadbou kvetov
v obci a návštevou tech. múzea a kina zúčastnených detí.
Podali sme aj projekt na Úrad splnomocnenca na získanie financií
k projektovej dokumentácii na opravu hospod. budovy pri fare za
účelom vytvorenia komunitného centra, ale tento projekt nám zamietli. Z toho istého zdroja zas obec Rankovce
získala projekt na opravu našej budovy, Materskej školy.
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, v roku 2013 sme sa dvakrát zapojili aj do
projektu Úradu práce, soc. vecí a rodiny pri aktivácii nezamestnaných dobrovoľnou činnosťou. V prvej polovici
roka sme mali jednu sestru, ku koncu roka sme dostali manželský pár z Rankoviec na výpomoc pri doučovaní
detí.
►MIMORIADNE CIRKEVNOZBOROVÉ AKTIVITY:
55 rokov kostola v Čakanovciach: Pri tomto výročí sa konali špeciálne bohoslužby v Čakanovciach, pozvaný
hosť Ján Kecer, senior zvolenského seniorátu v.v. liturgoval aj kázal.
Zlatá konfirmácia: 20. 10. sa v Rankovciach zišlo 12
bratov a sestier, ktorí boli pred 50 rokmi v tomto istom
kostole konfirmovaní. Po bohoslužbách spolu pospomínali
na časy svojej prípravy na evanjelickú dospelosť
v Herľanoch pri obede.
►ZBOROVÝ ČASOPIS SLOVO: Časopis Slovo vychádza už
19. rok, pravidelne každý mesiac. Je dobrým informačným
médiom nášho cirk. zboru. Srdečná vďaka redakčnej rade
pod vedením Daniela Goduša!
►INTERNETOVÁ

ECAV.RANKOVCE.SK
A DISKUSNÁ SKUPINA NA SOC. SIETI: O udalostiach v zbore
(najmä spätne) informuje naša zborová webstránka.,
o aktivitách dopredu informujeme na soc. sieti Facebook
v disk. skupine nášho cirk. zboru.
STRÁNKA

Hospodárske veci
V cirkevnom zbore v súčasnosti nemusíme riešiť závažné opravy. Napriek tomu sa cirkevníci o budovy starajú.
Na fare bolo natreté drevené zábradlie, do auta bolo nainštalované zariadenie na plynový pohon.
V Čakanovciach počas roka riešili najmä odpredaj menších pozemkov, ktoré nemáme ako využiť.
V Boliarove urobili opravu a náter zvonice.
V Rankovciach opravili schody vedúce od cesty hore ku kostolu a inštalovali svetlo na prístupovú cestu.
Výročnú správu zboru za r. 2013 napísali: zborový farár Mgr. Ľuboslav Beňo a nám. farárka Mgr. Monika
Beňová
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Chronológia života cirkevného zboru
počas roka 2013
31.12.-1.1.
1.1.
5.1.
14.1.
20.1.
25.1.
27.1
31.1.-2.2.
3.2.
3.2.
11.2.
13.-14.2.
17.2.
24.2.
24.2.
2.3.
10.3.
15.-17.3.
19.-22.3.
4.-6.4.
13.4.
28.4.
1.5.
3.-5.5.
10.5.
12.5.
23.-25.5.
30.5.
31.5.-2.6.
2.6.
9.6.
9.6.
16.6.
21.-22.6.
21.-23.6.
30.6.
1.-5.7.
7.7.
8.-12.7.
20.7.
21.7.
22.-26.7.
22.7.
24.7.
28.7.
29.7.-2.8.
3.8.
18.8.
20.-25.8.
1.9.
8.9.
20.9.
23.9.-4.10.
6.10.
14.-18.10.
18.-20.10.

vítanie nového roka – rodinky v Rankovciach
novoročné bohoslužby s losovaním biblických veršov
rómsky projekt STROM, Rožňava
seniorátna farárska porada, Herľany
výročné filiálne konventy, Bačkovík, Rankovce
návšteva na róm. doraste z Beniakoviec
výročné filiálne konventy Čakanovce, Boliarov
víkendovka projektu STROM, Lipt. Hrádok
výročné zasadanie zb. presbyterstva
úvod sen. dozorcu, Košice
revízny výbor
beseda na tému Vernosť, Rankovce, Bačkovík
výročný konvent, Rankovce
úvod filiálnych presbyterov, Boliarov
misijné popoludnie, Rankovce
rómsky projekt STROM, Kameňany
sen. konvent, Košice
konferencia Modlit. spoločenstva, Košice
pôstny modlitebný týždeň
sústredenie konfirmandov, Batizovce
školenie STROM, Hostišovce
misijné popoludnie, Bačkovík, hostia z Obišoviec
zborový výlet do Kežmarku a Žakoviec
konferencia EVS, Košice
špec. róm. besiedka s hosťami z Viedne
deň matiek s výstupom detí na bohoslužbách
víkendovka projekt STROM, Veľký Slavkov
semiár Mosty z chudoby, Rankovce
víkend ROS, Nýiregyháza
uvedenie sen. presbyterov, Košice
návšteva dychovky z Nemecka, Rankovce
zborový výstup na Rankovské skaly
sen. stretnutie žien, Košice-Terasa
víkendovka mládeže, Sigord
služba s hud. skupinou Gloria na Sliezsku
pamiatka posv. zvoníc, Mudrovce, Žírovce
róm. detský letný tábor na fare, hostia zo Sliezska
pamiatka posv. kostola, Čakanovce, hosť: J. Kecer
rómsky tábor projekt STROM, Veľký Slavkov
festival róm. hudby ROMFEST, Čičava
pamiatka posv. kostola, Bačkovík
študenti architektúry z BA v Rankovciach, pomoc v osade
návšteva hercov z New Yorku v róm. misii
stretnutie róm. mládeže s dôchodcami, Rankovce
festival róm. hudby z okolia, Rankovce
detský denný tábor, Herľany
brigáda na fare pri dreve
pamiatka posv. kostola, Boliarov
letný mládežnícky tábor, Kopaská pri Slanci
slávn. bohoslužby na zahájenie škol. roka
mimoriadny zborový konvent, Čakanovce
pamiatka posv. kostola, Rankovce
školenie Feuersteinovho inštitútu pre prácu s róm. deťmi, Herľany
poďakovanie za úrody zeme
bibl.-rekreačný týždeň MOS ECAV, Herľany
školenie Detskej misie pre róm. vedúcich, Bardejov
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20.10.
27.10.
27.10.
28.-31.10.
2.11.
3.11.
15.11.
16.11.
20.-21.11.
22.11.
24.11.
29.11.-1.12.
1.12.
6.-8.12.
15.12.
16.-19.12.
31.12.
30.12.-1.2.

zlatá konfirmácia, Rankovce
voľby biskupa VD
žatva spevokolov, Budimír
reformačný modl. týždeň
pamiatka zosnulých, Rankovce
kladenie kvetov na hroby farárov, Rankovce
konferencia o misii, Myjava
aktív o misii, Myjava
predvianočné stretnutie VD pri kázňach, Lipt. Hrádok
dištrikt. pastorálna konferencia, Nový Smokovec
senior. stretnutie presbyterov, Košice
návšteva zo Sliezska
misijné popoludnie, Boliarov, hosť: Ing. M. Lipták
víkendovka mládeže na fare
zasadanie zborového presbyterstva
adventný modlitebný týždeň
čakanie nového roka ROS, na fare
mládež na Sigorde

Pravidelné aktivity zboru cez týždeň počas roka 2013
PONDELOK: modlit. skupinka Bačkovík; aktivační pracovníci na fare, doučovanie detí 2x; predškolský klub;; hudobný krúžok;
mentorský program
UTOROK: aktivační pracovníci na fare, doučovanie detí 2x; predškolský klub; náboženstvo 2 hod. – Herľany; prioritné deti;
rómsky spevokol; róm. konfirm. príprava;
STREDA: modlit. skupinka – Bačkovík; doučovanie detí 2x; predškolský klub; prioritné deti; počítačový krúžok; mentorský
program; bibl. hodina Rankovce, spevokol;
ŠTVRTOK: predškolský klub; doučovanie detí 2x; náboženstvo Bidovce 2 hod., náboženstvo Bačkovík – 1 hod., prioritné
deti; tím mládeže; bibl. hodina Čakanovce, Bačkovík
PIATOK: modlit. skupinka – Bačkovík; náboženstvo Boliarov 2 hod., náboženstvo Bačkovík – 1 hod.,; 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 (1. polrok)
NEDEĽA: bohoslužby Čakanovce, Bačkovík, Rankovce, Boliarov, konfirmačná príprava, dorast, 1x v mes. večierne Herľany,

Mudrovce
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