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Výročná správa, rok 2017
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rankovce
1Pt 5,6: „Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil.“
Rok 2017 mal byť pre našu evanjelickú cirkev mimoriadnym, jubilejným rokom 500 rokov od reformácie.
Bol čas ohliadnuť sa s poďakovaním voči Pánu Bohu za to, čím sme si za predošlé obdobie, áno, aj počas
celých stáročí s Jeho pomocou prešli a na druhej strane sa zase s odvahou viery pozrieť dopredu a prijať výzvy,
ktoré nám najmä naša doba prináša.
Medzi historické evanjelické cirkevné zbory patrí aj ten náš. Už koncom 16. storočia (v r. 1590) tu kázal český
farár z Prahy s menom Václav, ktorý sa už radí medzi reformačných farárov. Sme potomkami ľudí, ktorí sa
rozhodli pre vieru podľa Písma tak, ako sa k tomu vrátil Dr. Martin Luther. Predkovia za túto vieru neraz svoje
odtrpeli, máme na mysli zvlášť dve storočia tvrdého katolíckeho prenasledovania hneď na začiatku, potom zase
sto rokov snáh maďarizačných, až napokon ste boli mnohí svedkami ateistického nepriateľstva komunistickej
politiky v 20. storočí, keď boli aj farári z nášho cirkevného zboru (D. Janšo, neskôr D. Albíni) zatvorení pre svoju
prácu do väzenia ako nepriatelia štátu, viacerí z členov cirkevného zboru boli vypočúvaní.
Cirkevný
zbor
obstál,
tvrdosť
nepriateľov vieru nezlomila a dnes
zažívame historickú slobodu, aká tu
podľa odborníkov ešte nikdy nebola.
Cirkevný zbor dnes žije svojím životom
viery, každú nedeľu sa stretávame na
bohoslužbách, deti majú svoje besiedky,
dorasty a iné aktivity, mladí ľudia svoje
stretnutia, dospelí takisto, priestor je pre
hudobne nadaných, čas od času
odchádzame na výlety aj za hranice našej
republiky. Nik nás za to neprenasleduje,
skôr nájdeme podporu a povzbudenie.
Tak je to dobre.
Pri tom všetkom sú tu však výzvy
doby, ktoré prichádzajú a nás, veriacich,
konfrontujú s modernými názormi. Po
desaťročiach opäť silnie nacionalizmus,
liberalizácia hodnôt nás núti prejaviť
postoj k etickým témam ako voľné
vzťahy, alebo aj vzťahy osôb rovnakého
pohlavia,
multikultúrny
a multikonfesionálny dialóg nás núti
hľadať odpovede na otázky vlastného
vierovyznania a identity ako evanjelických
kresťanov v našej spoločnosti.
Ako na tieto moderné výzvy dneška
reagujeme my, v našom vidieckom
cirkevnom zbore? Musíme si dávať pozor, aby sme v súčasnom myšlienkovom virvare nestratili svoju vieru, ale
naopak – posilňovali ju v Duchu svätom nasledujúc svojho Pána a Spasiteľa v Jeho učení.
Biblický verš, ktorý sme na Nový rok 2017 prijali ako pozvanie k biblickej pokore pod mocnú Božiu ruku, iste
chceme brať vážne a nijako od Boha nechceme odpadnúť, ani poodísť. Túžime byť stále Jeho deťmi, ktoré
potrebujú milosť svojho Boha a Pána a chceme ju nachádzať aj v našom spoločenstve bratov a sestier pri slove
Božom a sviatostiach. Pretože opačne by sme začali svojím spoločenstvom pohŕdať a odchádzať od neho, čo by
znamenalo stratenie sa vo svete a následne aj stratu večných hodnôt.
Ako sa s touto výzvou spoločne vyrovnáme bude zaiste závisieť od každého z nás. Pretože na každom
jednom z nás záleží. Každému boli zverené jeho talenty a dary, ktoré v cirkvi ostatní potrebujú a nechať ich
zakopané ako v podobenstve Pána Ježiša znamená zanechať medzeru v spoločenstve cirkevného zboru. Každý
jeden z nás je dôležitý aj preto, lebo ak budeme chýbať pre vlastnú ľahostajnosť, spoločenstvo tým budeme
oslabovať až napokon môže celkom iste nadobro vyhasnúť. Tak nám už vyhasli v nedávnej minulosti napr.
spoločenstvá na biblických hodinách v Boliarove aj v Rankovciach, rómsky spevokol, biblické hodiny mužov a
iné.
Považujme svoj cirkevný zbor za naozaj cennú príležitosť vo svojom živote aj vo svojom okolí! Veď kde inde
sa už dnes ľudia vôbec stretávajú (narážam na súčasný individualizmus) a zvlášť kde sa stretávajú tak, aby čas
stretnutia prežili tak hodnotne, ako je to – práve v cirkvi, kde sme zhromaždení okolo Pána Boha a Jeho Slova (tu
zase myslím na sekularizovanú spoločnosť posledných generácií)?
Biblický verš 1Pt 5,6 hovorí aj o následnom povýšení. Celkom iste tým myslí Božie požehnanie, ktoré Pán Boh
prináša svojim verným a to požehnanie časné, i večné. A toto je už naozaj špeciálna hodnota, ktorej inde niet.
Prichádza jedine cez Kristovu cirkev.
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Bohoslužobný život v cirkevnom zbore
V súčasnosti, keď sa najmä z cudzieho prostredia (neocharizmatické hnutie) šíria názory o kresťanstve bez
cirkevných zborov a ich nedeľných bohoslužieb, musíme byť zvlášť pozorní ku chápaniu toho, čo máme ako
jedinečnú možnosť stretávania sa všetkých vekových či iných vrstiev členov nášho zboru. Týmto stretnutím sú
samozrejme naše nedeľné bohoslužby, na ktorých počas jednotlivých častí našej evanjelickej liturgie oslavujeme
svojho Boha a prijímame Jeho zvestované slovo aj ponúkané sviatosti. Škoda, že sa v našej cirkvi viac nehovorí
o zmysle jednotlivých častí bohoslužieb, o zmysle viacerých symbolov počas nich (otázka oltárneho rúcha a jeho
farby, odevu liturga, zvonov, organu a iných), aby sme im viac rozumeli a potom aj pochopené prežívali.
Vynikajúcou možnosťou pre nedeľné dopoludnie je nielen hodina v kostole pri kázni, piesňach, modlitbách, ale
iste by ňou bolo aj následné krátke posedenie účastníkov pri vzájomných rozhovoroch, ako to vidíme v niektorých
iných cirkevných zborov. Podobne ďalšou úžasnou príležitosťou je aj služba viacerých služobníkov počas
každých služieb Božích – striedať by sa mohli besiedky, dorast, mládež, rodinky, skupinky, hud. skupina a iní.
Zložitosť tejto myšlienky však vidím v rozdelení nášho cirkevného spoločenstva na štyri miesta pre bohoslužby
každú nedeľu, farár sa po bohoslužbách ponáhľa na druhé, zorganizovať službu pre každé bohoslužby, keď ich
máme štvoro, je výzvou pre budúcnosť. Ak ostaneme iba pri „suchom“ programe zaužívanej liturgie, najmä mladí
ľudia budú časom strácať záujem. Najmä vplyvom mnohých ponúk predovšetkým v blízkom krajskom meste, či
inde.
Celkom iste by bolo vhodným obohatením aj navrhované inštalovanie plátna a projektora do každého kostola.
Pomohlo by to pri vizualizácii biblických textov, rovnako aj spievaných piesní.
►NEDEĽNÉ
BOHOSLUŽBY:
Nedeľné
a sviatočné bohoslužby sa aj v r. 2017 konali
pravidelne vždy na štyroch miestach so službou
farárskeho
manželského
páru
Ľuboslava
a Moniky Beňovcov. Na niektoré slávnosti sa
konali centrálne bohoslužby (najmä jubilejné pa.
posv. kostolov, konfirmáciu, konvent, bohoslužby
s koncertom a podobne), alebo iba na dvoch
miestach. Prestali bývať samostatné bohoslužby
na Pamiatku zosnulých, taktiež záujem
o sviatosť Večere Pánovej na Zelený štvrtok ju
už iba v Boliarove a v Rankovciach (túto
odporúčame najmä pre nemocných).
Ak sa budeme pozerať štatisticky, celkovo sme
mali počas roka 2017 254 rôznych bohoslužieb
s priemernou účasťou 224 v jednu nedeľu, resp. sviatok, to je 31% členov cirkevného zboru. V tomto počte sú ale
zarátané aj sviatky a slávnosti, ktorých sme mali v tento rok viac, než inokedy.
Priemerná účasť podľa jednotlivých fílií: Rankovce 55 (-7 oproti predošlému roku), Boliarov 62 (+2), Bačkovík
56 (+2), Čakanovce 50 (+7). Čísla sú priemerom bežných nedieľ, aj sviatkov.
Najviac boli navštívené bohoslužby v Rankovciach 20. po Trojici – celozborové reformačné slávnosti – 210
účastníkov, v Čakanovciach na Štedrý večer – 204 účastníkov, v Boliarove na pamiatku posvätenia kostola – 153
účastníkov a v Bačkovíku taktiež na pamiatku posvätenia kostola – 162 účastníkov. Naopak – najmenej boli
navštívené bohoslužby: V Rankovciach na sviatok Vstúpenia – 18 účastníkov; v Boliarove vo Svät. pondelok a aj
15. nedeľu po Trojici - 26; v Bačkovíku 2. aj 4. nedeľa po Zjavení – 33; v Čakanovciach Zjavenie – 21.
Tešíme sa, že v našom cirkevnom zbore máme dobre zabezpečenú službu kantorov, všade je jedna sestra
kantorka, v Rankovciach máme troch. Spev piesní – nakoľko sa snažíme vyberať všetky piesne zo spevníka,
mnohé s ťažkým nápevom sa zaspievajú iba raz v roku a je s nimi problém. Mnoho ľudí však ostáva tichými
divákmi a poslucháčmi aj pri speve známych melódií!
Starozmluvný a epištolický text čítajú bratia a sestry zo zboru, čo je veľmi dobré a je to vyjadrením súhlasu
s reformačnou zmenou omše na evanjelické bohoslužby, keď účastníci stretnutia nie sú iba nemými divákmi, ale
sú aj spolutvorcami a priamo zapojenými do programu. Nie každý má však odvahu postaviť sa dopredu a prečítať
text pred celým zhromaždením, o to väčšia vďaka patrí ochotným. Prestať s takouto službou by bolo celkom iste
krokom späť. Naším cieľom je práveže zapájať čím viacerých ľudí a nesústreďovať všetko iba do služby jedného
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človeka – farára. Z bohoslužieb ako miesta oslavy Boha celým
spoločenstvom by sa stalo iba akési divadelné predstavenie. Už
reformátori v 16. storočí v tom urobili veľkú zmenu.
Aj v r. 2017 čítaním pašií poslúžili mládežníci, pripravili aj
mládežnícke bohoslužby v Boliarove.
Veľmi požehnanými boli bohoslužby 29.10. v Rankovciach –
pripomenutie si pamiatky 500. výročia reformácie. Bohoslužby trvali
v preplnenom kostole dve a pol hodiny, ale priestor na vystúpenie
dostali všetky sekcie cirkevného zboru.
Zaujímavým je aj vhodné spojenie bohoslužieb s koncertom
a službou mladých spevákov či hudobníkov – o tom viac v správe
o detskej besiedke.
►VEČERNÉ BOHOSLUŽBY NA MALÝCH FÍLIÁCH: Tieto
bohoslužby, ktorými sa snažíme prichádzať bližšie aj ľuďom
v menších fíliách nášho zboru, majú dnes viac-menej charakter
rodinného typu. Stretávame sa večer v druhú sobotu v rodinách
(Ďurďošík a Trsťany), resp. nedeľu v priestoroch obecných
úradov(Herľany a Mudrovce). Priemerný počet prichádzajúcich je 67 ľudí, v Mudrovciach 4-5. Už iba v Trsťanoch bývala aj počas nich
prisluhovaná
aj
sviatosť
Večere
Pánovej.
V Žírovciach
a Mudrovciach majú samostatné zvonice, pamiatku ich posvätenia
sme si pripomenuli koncom júna tradične aj s programom spevokolu.
►PÔSTNE A ADVENTNÉ VEČIERNE: Pôstne večierne sa konali 4-krát v každom z kostolov, adventné vyšli
dvakrát. Priemerná účasť: Rankovce 16, Bačkovík 13, Boliarov 12, Čakanovce 10.
Sviatosti, konfirmácia a ostatné stránky
►KRST SVÄTÝ: Krstov v r. 2017 pribudlo, celkom sme ich mali 20, o 13 viac, než vlani. Z tohto počtu
pokrstených detí bolo 13 rómskych. Zo zvyšných 7 detí 3 žijú mimo územia nášho cirkevného zboru (rodičia
v inom mieste, alebo dokonca v zahraničí), čo znamená, že hrozí menší vplyv nášho spoločenstva.
►VEČERA PÁNOVA (VP): Sviatosť Večere Pánovej je aj v našom evanjelickom chápaní pod spôsobom chleba
a vína stretnutím so samotným Pánom Ježišom Kristom. Tak, ako sa s Ním stretávame pri Božom slove, na
modlitbách, v piesňach, v spoločenstve s bratmi a sestrami a v službe ľuďom naokolo, tak máme vyhľadávať aj
túto možnosť, v ktorej sme pri oltári prepojení s bratmi a sestrami celého sveta, ba dokonca nadčasovo s tými,
ktorí prijímali túto sviatosť pred nami a budú po nás. Ba sme prepojení aj s cirkvou nebeskou, ktorá sa raduje
spolu so svojím Ženíchom (Zjav 19,9). O to má táto sviatosť väčšiu hodnotu pre náš duchovný život.
Oltárna sviatosť býva v našom cirkevnom zbore prisluhovaná v prvú nedeľu mesiaca, plus ešte v advente
a pôste o jeden raz viac, potom aj na konfirmáciu (resp. zlatú konfirmáciu v r. 2017) a na Zelený štvrtok špeciálne
pre nemocných, ktorým sú služby Božie zo zdravotných dôvodov pridlhé. Sviatosť na svojich stretnutiach prijali aj
mládežníci dvakrát v roku, raz sa konala v našom zbore aj pre účastníkov Biblicko-rekr. týždňa Modlitebného
týždňa a viacerí starší bratia či sestry využili možnosť pozvať si domov duchovného a tam prijať Večeru Pánovu.
Okrem toho bola prislúžená aj na večierni v Trsťanoch.
Celkom sme mali 1978 komunikantov (o 128 viac, než pred rokom).
►KONFIRMÁCIA: Konfirmačnú slávnosť sme opäť nemali. Pre menší počet detí (aká bude naša budúcnosť?)
sme nútení spájať ročníky a slávnosť býva iba každý druhý rok. Navyše niektorí rodičia dávajú svoje deti
konfirmovať v Košiciach, keďže tam chodia aj do školy. Podľa uplynulých rokov ale vidíme, že deti, ktoré sa na
konfirmáciu nepripravujú v domácom prostredí, sa neskôr nevedia zaradiť do radov mládeže a nemáme s nimi
kontakt. Z tých, ktoré prichádzajú na prípravu u nás na fare, neskôr ostáva väčšina nielen súčasťou mládeže, ale
zapojených aj priamo do služby v cirkevnom zbore. Preto odporúčam rodičom, aby zvážili takéto rozmýšľanie.
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Rozumiem, že je to pre nich jednoduchšie, aby dieťa ostalo cez týždeň rovno v meste na konfirmačnom stretnutí,
ale pre duchovný vývoj dieťaťa-konfirmanda to – ako sa ukazuje - nie je dobré. Stojí to za to povedať si, že v
nedeľu poobede budeme do svojho dieťaťa investovať počas tých dvoch rokov konfirmačnej prípravy a ono si
potom nájde svoj domov vo svojom cirkevnom zbore v kontaktoch so svojimi rovesníkmi!
V súčasnosti máme piatich konfirmandov, ktorí sa pripravujú podľa evanjelickej učebnice Verím a sľubujem.
Stretávajú sa na fare v nedeľu poobede. Súčasťou konfirmačnej prípravy sú aj štyri sústredenia do roka – v r.
2017 dve boli na fare, jedno v Gerlachove pod Tatrami a jedno ako súčasť seniorátnej konfivíkendovky so SEMom vo Veľkom Slavkove. V lete je povinnosť konfirmandov absolvovať aj letný dorastenecký tábor. V máji sa
konala skúška konfirmandov po roku.
V novembri sme otvorili aj skupinu rómskych konfirmandov, pôvodne sa prihlásilo 20 chlapcov a dievčat,
väčšina z nich pokračuje ďalej. Stretnutia bývajú v stredy, vyučujeme podľa upravených materiálov základné časti
evanjelickej vierouky.
►SOBÁŠ: Sobáš sme mali iba jeden. Mladých ľudí je menej, mnohí sa sťahujú do mesta, alebo sa sobášia
v inom cirkevnom zbore (podľa nevesty).
►POHREBY: Pochovali sme celkom 14 bratov a sestier, z toho boli 4 rómske pohreby.
Po pohrebe zvyčajne rodina pozýva smútočných hostí na pohostenie. Začíname modlitbou, dbáme na to, aby
sa na kare podával iba jeden symbolický prípitok na pamiatku zosnulého, nič viac, ako bývalo v dávnejšej
minulosti. Pohrebná hostina sa končí spevom piesne zo spevníka č. 405. Zaujímavým a iste prospešným zvykom
v našom cirkevnom zbore býva okrem iného aj zbierka na podporu cirkevného zboru, ktorá sa na koná na kare.
►POČET ČLENOV: Podľa matričných údajov nás je na konci roku 2017 o 3 členov menej - celkom teda 724.

Vnútromisijný život cirkevného zboru
Zdravým prejavom života nášho cirkevného zboru sú aj ostatné aktivity, ktoré okrem bohoslužobných stretnutí
máme podľa rôzneho veku, obdarovania, alebo záujmov. Teší ma, že v našom cirkevnom zbore máme mnohých
spolupracovníkov, ktorým záleží na ľuďoch okolo seba a sú pripravení im zodpovedne slúžiť.
►DETSKÁ BESIEDKA: Deti sa stretávajú pod vedením svojich vedúcich vo všetkých väčších fíliách (v Ďurďošíku
sme besiedku prestali mávať, deti odrástli do konfirmačného veku) a v Rankovciach pracuje ešte aj sekcia
rómskej besiedky (o nej viac v správe o rómskej misii).
Stretnutia pozostávajú z piesní, modlitieb, biblických príbehov (materiály Detskej misie), ako aj iných aktivít.
Srdečne
ďakujeme
všetkým
ochotným
a zapáleným vedúcim, ktorí si túto službu vzali
zodpovedne na starosti. Na besiedky prichádza
dokopy približne 35 detí.
Deti pravidelne vystupovali so svojím milým
programom aj na bohoslužbách počas sviatkov:
na Veľkú noc, Deň matiek, na Reformáciu i na
Vianoce.
Už tretí rok sa pod záštitou detských besiedok
v našom zbore konali dva koncerty:
I. Koncert talentov v máji počas centrálnych
bohoslužieb v Čakanovciach, kde sa do
programu zapojili miestni hudobníci, speváci
aj recitátori. Celkom sa zapojilo 20
vystupujúcich.
II. Vianočný koncert kolied – na 2. vianočný sviatok v Boliarove deti pod vedením sestier Moniky Beňovej
a Magdalény Činčurovej pripravili pekný hudobný a spevácky program vianočných piesní. Predchádzal tomu
nácvik aj so špeciálnym jednodňovým sústredením všetkých vystupujúcich, ktoré sa konalo v Herľanoch.
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V júli bol pre deti detský letný tábor v Krásnohorskej Dlhej Lúke, zúčastnilo sa ho 29 detí pod vedením 11
vedúcich. Súčasťou tábora bola návšteva nedeľných bohoslužieb v Rožňave aj s krátkym vystúpením, ako aj
prehliadka kaštieľa v Betliari.
Peknou aktivitou Košického seniorátu bolo októbrové seniorátne stretnutie detí v Košiciach, z nášho zboru sa
ho zúčastnilo 19 detí.
►NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA NA ŠKOLE: Aj v roku 2017 sa evanjelické náboženstvo vyučovalo podľa platných
učebníc v dvoch základných školách na území nášho zboru – Herľany a Bačkovík. V obidvoch školách sú výlučne
rómske deti v dvojzmennej prevádzke.
Ostatné deti navštevujú väčšinou spádovú základnú školu v Bidovciach, kde sestra farárka vyučovala jednu
hodinu týždenne (ročníky 1-4), ostatné ročníky vyučuje brat senior Ján Hruška z Vyšnej Kamenice.
►DORAST: Dorast v našom cirkevnom zbore tvorí v súčasnosti spoločenstvo konfirmandov a vedúcich dorastu.
Vnímame ho ako veľmi dôležitý, pretože to je miesto, kde mladí ľudia neformálne spoznávajú spoločenstvo
cirkevného zboru a nachádzajú v ňom svoje miesto. Myslím si, že aj pre predošlé ročníky boli práve stretnutie
dorastu kľúčovými pre ďalšie osobné rozhodovanie sa, či pokračovať v aktívnom živote v spoločenstve (napr. na
mládeži), alebo nie. Teším sa, že väčšina dorastencov v posledných rokoch si svoj duchovný domov u nás aj
našla. Aktivity dorastu a konfirmandov sa prelínajú, keďže ide vlastne o tých istých ľudí. Preto víkendovky dorastu
boli bližšie spomenuté pri konfirmačnej príprave.
Pravidelné stretnutia bývajú v nedeľu poobede hneď po konfirmačnej príprave.
Tešíme sa, že dorastenci prispeli aj v programe reformačných bohoslužieb nacvičenou scénkou.
V lete bol popri detskom tábore v Krásnohorskej Dlhej Lúke pripravený aj tábor pre dorastencov, ktorého sa
zúčastnilo celkom 12 dorastencov pod vedením 6 vedúcich. Počas svojho programu absolvovali aj zaujímavú
turistiku na Dievčenskú skalu nad Rožňavou, ako aj návštevu Betliarskeho kaštieľa a Krásnohorskej jaskyne.
V cirkevnom zbore sa stretáva samostatne aj rómsky dorast, o ňom neskôr v správe o rómskej misii.
►MLÁDEŽ: Naši mládežníci sa stretávajú
v soboty večer na svojich pravidelných
stretnutiach.
Býva
ich
približne
20.
O organizovanie stretnutí sa stará tím mladých
ľudí, ktorý sa počas roka menil. V súčasnosti ho
tvoria K. Hašková, T. Beňo, L. Kajňák, E. Mako,
R. Petro, G. Beňová a G. Lukáčová. Popri
svojich stretnutiach sa chlapci stretávajú ešte na
svojej skupinke, aj dievčatá na svojej, navštívili
aj susednú opinskú mládež. Ich službu vidieť aj
v cirkevnom zbore, pripravili mládežnícke
bohoslužby v Boliarove, zapojili sa do viacerých
programov (napr. vianočný koncert), poslúžili
čítaním pašií. Okrem pravidelných stretnutí si
počas jarných prázdnin urobili víkendovku vo
Vyšných Ružbachoch, v lete svoj tábor pieninskej Lesnici (počas neho absolvovali aj výstup na poľské Tri koruny,
ako aj plavbu na pltiach a raftoch po Dunajci), spoločne čakali Nový rok.
Tešíme sa aj skupinke bývalých mládežníkov, ktorí sa začali nepravidelne schádzať na svojej neformálnej
skupinke.
►RODINNÉ SPOLOČENSTVO: Skupinka stredného veku, rodinné spoločenstvo sa v počte približne 14 ľudí
stretávakaždú druhú sobotu večer. Na svojich stretnutiach sa okrem piesní a modlitieb venujú predovšetkým
vopred vybratej a pripravenej téme z praktického života kresťana, alebo aj z teológie.
Začiatkom leta podnikli víkendový výlet do maďarského Egerszalóku, v novembri zase navštívili konferenciu
Rodinného spoločenstva v Tatranských Matliaroch, ale boli spolu aj na bowlingu, kine, či spoločne očakávali Nový
rok. Finančne cez projekt Deti Afriky podporujú jednu študentku v Tanzánii.
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►BIBLICKÉ HODINY DOSPELÝCH: Biblické hodiny pokračovali v Čakanovciach a Bačkovíku, preberali sme stále
ešte 1. knihu Mojžišovu. Priemerne sa stretáva 5-9 ľudí. Je to dobré miesto na skupinové štúdium Písma svätého,
dobré sú aj diskusie okolo prebratej témy.
►MODLITEBNÉ TÝŽDNE: Tri modlitebné týždne sme mali aj v roku 2017 – pôstny, reformačný a adventný.
Ukazuje sa nám ekonomickejšie robiť ho na spôsob modlitebných večerov v čase večierní, to znamená že
v každej fílli jeden večer. Počas obidvoch týždňov nám slovom slúžili ochotní bratia a sestry z cirkevného zboru.
Tradične počas reformačného modlitebného týždňa v celom Košickom senioráte prebieha výmenná služba
farárov, tak aj u nás slúžili J. Petro, O.
Kolárovský, D. Havrila a Ľ. Beňo.
►SPEVOKOL
SPIEVAJÚCE
SRDCE:
Štvorhlasný spevokol nacvičuje pravidelne raz
v týždni v Bačkovíku pod vedením Renáty
Šiškovej. V spevokole spieva okrem dirigentky
17 spevákov. Spevokol vystupoval na všetkých
výročitých slávnostiach, ale aj na jubilejnej zlatej
konfirmácii, na reformačných slávnostiach, či na
Žatve spevokolov v Budimíre.
►ZBOROVÉ VÝLETY: Ďalší, už jedenásty
májový zborový výlet sme tento raz konali do
Tatier. Účastníci si pozreli Štrbské pleso, kto
chcel, vyšiel aj na Popradské. Cestou naspäť sme sa zastavili v Mengusovciach, kde bol krátky duchovný
program pre deti na fare, pre dospelých v kostole a celý program bol zavŕšený ešte obedom na salaši vo Veľkom
Slavkove. Tento výlet má každý rok dobrý ohlas a býva dobrý záujem.
Menším výletom býva aj tradičný výstup na naše Rankovské skaly s následnou opekačkou a grilovačkou na
fare. Ako hostia prišli aj manželia Igor a Božena Mišinovci.
►RÓMSKA MISIA: V rómskej misii sme v našom cirkevnom zbore pokračovali v aktivitách, aké sme mali aj
predtým. Namiesto spevokolu, o ktorého stretávanie sa prestal byť časom záujem, sme v jeho čase zaviedli
biblické hodiny pred dospelých. V roku 2017 pribudla aj nová konfirmačná skupina cca 20 chlapcov a dievčat
a samostatné rómske bohoslužby.
DETSKÁ BESIEDKA: Na detskú besiedku nám prichádzalo priemerne 27 detí (najviac 38). Na stretnutiach je
priestor pre piesne, modlitby a najmä pre biblický príbeh. Besiedku viedli farárovci, pomáhala sestra R.
Tancošová. V lete bol pre deti pripravený detský tábor na fare, kde veľa pomohli rómski dorastenci. Súčasťou
tábora bol aj výlet do košickej ZOO.
DORAST: Tešíme sa, že aj staršie deti od 13 rokov majú svoj priestor na stretnutiach dorastu (časovo hneď po
besiedke). Počas roka sme opäť
pokračovali v preberaní Lukášovho
evanjelia. Prichádza asi 20, niekedy
aj 30 mladých ľudí. Stretnutia vedú
farárovci. Veľmi by sme uvítali
pomoc.
SKUPINKY: Dorastenci majú taktiež
svoje skupinky, detskú dievčenskú
vedie sestra misionárka z USA Tanja
Parks u s. K. Wollam v Rankovciach,
chlapčenskú zase v sobotu na fare
misionár z USA Jon Parks, s
prekladom
z angličtiny
pomáhal
Tomáš Beňo.
Skupinka dospelých mužov sa nám
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prestala stretávať, čo je škoda, tešíme sa, že sestra K. Wollam organizuje spolu so sestrou farárkou ženskú
skupinku v nedeľu podvečer.
BÁBKOVÉ DIVADLO: Dievčenské bábkové divadlo nacvičilo biblické scénky na letný detský tábor.
HUDOBNÁ SKUPINA M5: Pod vedením brata Martina Ondrašika nacvičuje hudobná skupina 5 chlapcov
Sprevádzali rómske bohoslužby, ale vystupovali príležitostne aj inde.
RÓMSKE BOHOSLUŽBY: V roku 2017 sme sa
štyrikrát
pokúsili
pripraviť
aj
špeciálne
bohoslužby pre Rómov. Na týchto bohoslužbách
naša hud. skupina viedla piesne, slovom slúžil
brat Jon Parks, prekladal ho brat Tomáš Beňo, aj
s. Gabriela Beňová, program dopĺňali najmä
spevom aj jednotlivé sekcie našej rómskej misie,
alebo aj svedectvá jednotlivých bratov a sestier.
Najprv boli tieto bohoslužby prijaté s ohlasom (s
účasťou okolo 130 ľudí), potom ale záujem
hasol.
KOMUNITNÉ CENTRUM NA FARE: Aj komunitné
centrum ETP, ktoré u nás využíva farské
priestory, naďalej pokračovalo vo všetkých
svojich aktivitách (predškolský klub, školské
kluby po ročníkoch, doučovanie detí, mentorský program, krúžky). K aktivitám pribudol aj program
onlinementoringu, v ktorom jednotlivé deti z rómskej komunity dostali cez internet priateľa, často aj zo zahraničia,
aby sa aj kontaktom s nimi posúvali dopredu.
V rámci práce komunitného centra sme s deťmi absolvovali výlet do Bratislavy, víkendovku v Kežmarských
Žľaboch a letný tábor vo Vyšných Ružbachoch.
V komunitnom centre pomáhajú aj samotní Rómovia z radov nezamestnaných a to v spolupráci Úradu práce,
soc. vecí a rodiny cez projekt Aktivačných prác formou dobrovoľníckej činnosti.
►DIAKONIA: Opäť sme podporili služby OZ Otcovo srdce deťom v detských domovoch, 10 členovia zboru
pripravili pre deti vianočné balíčky. Cez rodinné spoločenstvo podporujeme jednu študentku v Tanzánii.
Štedrovečerná ofera, pravidelne posielaná na detskú onkológiu do Košíc, v roku 2017 vyniesla spolu 1.511,10 €,
každý rok sa tento dar zvyšuje. Srdečne všetkým ďakujeme.
►PASTORÁLNA STAROSTLIVOSŤ: Cirkevný zbor nežije iba spoločnými stretnutiami, ale aj duchovnou, tzv.
pastorálnou starostlivosťou o jednotlivcom žijúcich vo svojich domácnostiach. V pastorálnej starostlivosti je
aktívna najmä sestra farárka, najmä s pomocou viacerých ochotných sestier z jednotlivých fílií. Viackrát bola pri
takýchto návštevách prislúžená aj sviatosť Večere Pánovej. Tešíme sa, že takéto návštevy nie sú ponechávané
iba pre farárovcov, ale aj mnohé najmä sestry vedia s modlitbou navštíviť najmä starších a nemocných.
►ZBOROVÝ ČASOPIS SLOVO: Opäť sa podarilo vydať jedenásť čísiel nášho zborového časopisu. Prevažujú
autorské články, časopis veľmi vhodne dopredu aj spätne informuje o dianí v našom cirkevnom zbore.
►INTERNETOVÁ STRÁNKA ECAV.RANKOVCE.SK A DISKUSNÁ SKUPINA NA SOC. SIETI: Internetová stránka
informuje o živote nášho cirkevného, pribudla rubrika aktualít.
►DEJINY ZBORU: V roku 2017 vyšla kniha o dejinách Košického seniorátu. Sú v ňom prehľadne spracované aj
dejiny nášho cirkevného zboru.
►KONVENT, PRESBYTERSTVO A PREDSEDNÍCTVO CIRKEVNÉHO ZBORU: Presbyterstvo sa v uplynulom roku stretlo
dvakrát, raz pri výročnom rokovaní, druhýkrát pri ďalšom plánovaní života nášho spoločenstva. Konvent sme mali
jeden.

7

Výročná správa Cirkevného zboru ECAV Rankovce za rok 2017
Hospodárske veci
Správa pokračuje informáciami o tom, čo sa
nám podarilo urobiť aj po hospodárskej stránke.
NA FARE sa predovšetkým pokračovalo
s úpravami dvora – bola napojená kanalizácia,
urobené záchytné parkovisko pod hospodárskou
budovou aj s vonkajším splachovacím WC
a menšie prípravy na asfaltovanie dvora. Vzadu
na dvore bola urobená úprava svahu tvárnicami
obloženými lipovským kameňom.
Práce na jednotlivých fíliách:
RANKOVCE: V Rankovciach bol okrem bežnej
údržby kostola zadovážený nový pultík na čítanie
textov.
BOLIAROV:
V Boliarove
po
prácach
z predošlého roka nebolo treba robiť nič mimoriadne, vymenené boli mikrofóny v kostole.
BAČKOVÍK: V súvislosti s oslavou 180. výročia posvätenia kostola bola po výmene strechy pred rokom natretá
aj strecha veže kostola.
ČAKANOVCE: V kostole boli vymenené okná za plastové, kvôli tomu boli urobené aj čiastočné nátery interiéru;
taktiež sa podarilo opraviť a naladiť organ a v sakristii boli vymenené ohrievače.
Srdečne všetkým, ktorí pomohli aj pri týchto potrebných prácach, ďakujeme.
Pravidelné aktivity zboru cez týždeň počas roka 2017
PONDELOK: aktivační pracovníci na fare, doučovanie detí 2x; predškolský klub a klub prvákov; mentorský program
UTOROK: aktivační pracovníci na fare, doučovanie detí 2x; predškolský klub a klub prvákov; hudobný krúžok, náboženstvo 2
hod. – Bačkovík, róm. biblická hodina; bibl. hodina Čakanovce, Bačkovík; tím mládeže
STREDA: aktivační pracovníci na fare, doučovanie detí 2x; predškolský klub a klub prvákov; náboženstvo Herľany 4 hod.;
mentorský program; divadelný krúžok, róm. konfirmačná príprava; spevokol; hudobná skupina
ŠTVRTOK: predškolský klub a klub prvákov; doučovanie detí 2x; náboženstvo Bidovce 2 hod. kluby; róm. besiedka, róm.

dorast
PIATOK: besiedka Boliarov, dievčenská skupinka; chlapčenská skupinka;
SOBOTA: besiedka Bačkovík; róm. chlapč. skupinka, róm. dievč. skupinka; mládež; 1x v mes. večierne Ďurďošík, Trsťany;
2x v mes. rodinky; 1x v mes. stret. redakčnej rady Slova;
NEDEĽA: bohoslužby Čakanovce, Bačkovík, Rankovce, Boliarov, besiedka Rankovce, besiedka Čakanovce, konfirmačná
príprava, dorast, róm. žen. skupinka; 1x v mes. večierne Herľany, Mudrovce;

Chronológia života cirkevného zboru
počas roka 2017
31.12.-1.1.
1.1.
4.1.
22.1.
29.1.
2.-4.2.
12.2.
15.2.
18.2.
19.2.
26.2.
3.-5.3.
26.3.
31.3.12.4.

vítanie nového roka – rodinky v Bačkovíku
novoročné bohoslužby s losovaním biblických veršov
novoročné posedenie spevokolu
výročné filiálne konventy, Bačkovík a Rankovce
výročné filiálne konventy, Čakanovce a Boliarov
výlet mentorovaných detí do Bratislavy v spolupráci s ETP
výročné zasadanie zb. presbyterstva
revízny výbor
návšteva opinskej mládeže
výročný konvent, Rankovce
seniorátne stretnutie presbyterov s gener. predsedníctvom ECAV, Košice
víkendovka mládeže, Vyšné Ružbachy
seniorátny konvent, Košice
konfirmačné sústredenie, Gerlachov
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1.4.
3.-7.4.
6.4.
8.4.
24.4.
30.4.
2.-5.5.
8.5.
14.5.
20.-21.5.
21.5.
27.5.
28.5.
3.6.
4.6.
9.-11.6.
13. a 15.6.
25.6.
1.-6.7.
10.-14.7.
9.7.
18.-23.7.
20.-23.7.
23.7.
24.-28.7.
31.7.-4.8.
10.8.
3.9.
10.9.
15.9.
21.-23.9.
24.9.
1.10.
8.10.
9.-13.10.
15.10.
21.10.
22.10.
23.-27.10.
29.10.
5.11.
8.11.
16.-19.11.
24.11.
26.11.
1.12.
2.12.
9.12.
11.12.
15.-17.12.
19.-20.12.
26.12.
31.12.
31.12.

návšteva našej mládeže v Opinej
pôstny modlitebný týždeň
prvé rómske bohoslužby, Rankovce
tieňové divadlo, konfirmandi z maďarského Komlósa, v Čakanovciach
deň Rómov, Rankovce
mládežnícke bohoslužby, Boliarov
evanjelizácia ProChrist, Rankovce a Bačkovík
zborový výlet do Tatier a Mengusoviec
deň matiek na bohoslužbách s vystúpením detí
sústredenie konfirmandov na fare
skúška konfirmandov po roku, Rankovce
stretnutie dorastov róm. misie cez ROMA, Rankovce
koncert talentov, Čakanovce
športové stretnutie našej mládeže, Herľany
výstup na Rankovské skaly, opekačka s Mišinovcami
víkend rodiniek v maďarskom Egerszalóku
zdravotno-duchovný program pre Rómov, Čakanovce, Bačkovík, Rankovce
pamiatka posvätenia zvoníc, Žírovce, Mudrovce,
detský a dorastenecký tábor, Krásnohorská Dlhá Lúka
denný tábor pre rómske deti, Rankovce
pamiatka posvätenia kostola, Čakanovce
mládežnícky tábor, Lesnica v Pieninách
misijné dni VD ECAV, Ľubovnianske kúpele
jubilejná pamiatka posvätenia kostola, hosť: Ján Velebír, Bačkovík
denný tábor pre rómske dievčatá, Rankovce
letný rómsky tábor ETP v projekte Schopné deti, Vyšné Ružbachy
program pre rómske deti s pracovníkmi z Rakúska, Rankovce
bohoslužby na zač. škol. roka
jubilejná pam. posvätenia kostola, hosť: biskup J. Filo, Boliarov
stretnutie farárskych rodín košického seniorátu, Rankovce
seniorátna konfivíkendovka, Veľký Slavkov
pam. posv. kostola, Rankovce
poďakovanie za úrody
sen. stretnutie det. besiedok, Košice
biblicko-rekreačný týždeň MOS ECAV, Herľany
zlatá konfirmácia, Rankovce
seniorátne stretnutie detí, Košice
seniorátna žatva spevokolov, Budimír
sen. reformačný týždeň
slávnostné bohoslužby pri 500. výročí reformácie, Rankovce
pamiatka zosnulých s kladením kvetov na hroby farárov, Rankovce
zápis nových rómskych konfirmandov
konferencia rodinného spoločenstva, Tatranské Matliare
zasadanie zborového presbyterstva
sen. stretnutie dozorcov a presbyterov, Košice
vianočný koncert Romana Dovalu s dcérami, Bačkovík
stretnutie rómskych dorastov cez ROMA, Slavošovce
sústredenie detí pri nácviku vian. koncertu, Herľany
stretnutie pracovníkov v rómskej misii, Rankovce
konfirmačné sústredenie na fare
adventný modlitebný týždeň
vianočný koncert detí, Boliarov
čakanie Nového roka v ROS, Bačkovík
čakanie Nového roka, mládež, Rankovce

9 za r. 2017 napísal: zborový farár Mgr. Ľuboslav Beňo
Výročnú správu zboru

