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Výročná správa  

cirkevného zboru ECAV na Slovensku so sídlom v Rankovciach  

za rok Pánov 2005 

 

text: 1Pt 2,17 

„ Všetkých si uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite!“ 

Sedemnáste novembrové ráno roku 1989 sa začalo takmer rovnako ako každé iné. Až 

na správu z predošlého večera, že v Prahe na Národnej triede rozohnala Verejná bezpečnosť 

študentskú demonštráciu. Viac o tom vedeli tí, ktorí počúvali Slobodnú Európu alebo Hlas 

Ameriky. Nebola to obyčajná demonštrácia a večer 17.11.1989 už nebol rovnaký, ako tie ostatné.  

Národy Čechov a Slovákov povstali, aby začali písať nové dejiny, tentoraz už nie podľa scenára 

okupantov –západných, ani východných. Začali písať svoje vlastné dejiny. 

Každý rok si 17. novembra pripomíname tento deň, ale zabúdame pri tom na jednu 

„maličkosť“. Zabúdame na to, že vtedy naše kostoly praskali vo švíkoch, aj v nich sa stretával 

národ, aby sa modlil za slobodu, demokraciu a za ľudí, ktorí sa postavili do čela. Modlilo sa na 

námestiach, slúžili sa omše i bohoslužby za mier a pokojný priebeh demonštrácií. Cítili sme 

s tými, ktorí sa vtedy stretli ešte s mocnou rukou vlády a poznačilo ich to na celý život, mali sme 

záujem jeden o druhého, stáli sme mnohí bok po boku, vzájomne si utierali slzy a spoločne sa 

radovali z nadobudnutého víťazstva. Zvony našich kostolov oznamovali príchod slobody ... 

Dnes, 16 rokov po 17. novembri 1989  nevieme, ako si poradiť so slobodou 

a demokraciou, ktorú sme získali. Nevieme si vážiť možnosti, ktoré pred nami, ako pred Kristovou 

cirkvou otvoril náš nebeský Otec. A mnohé príležitosti, najmä misijné, svedecké a služobné sme 

premrhali. Neuvedomujeme si, že čas slobody sa skončí. Možno už o niekoľko rokov budú opäť 

stáť pred súdom tí, ktorí sú verní pravde evanjelia, ktorí sa nepoklonia novodobým modlám, ako 

je napríklad – homosexualizmus, postmodernizmus, úplatkárstvo, vábenie východných 

náboženstiev, okultizmus, peniaze, majetok ... 

Je rok volieb! Rok, v ktorom sme opäť všetci postavení pred dôležité rozhodnutia. Mnohí 

z bratov a sestier našich cirkevných zborov boli navrhnutí do rôznych funkcií a žiaľ, mnohí sa 

slobodne rozhodli odmietnuť prevziať diel zodpovednosti za naše zbory. Slobodu a demokraciu 

sme si vysvetlili po svojom a slobodne a demokraticky sa naše kostoly vyľudňujú a vyprázdňujú. 

Rozmýšľajme, bratia a sestry, či naozaj o tomto je čas slobody a demokracie, ktorý nám daroval 

náš nebeský Otec. A nezabudnime pritom na slová Pána Ježiša Krista: „Čokoľvek ste urobili 

jednému z týchto mojich ... bratov (sestier), mne ste urobili!“ (Mt 25,40). Boh volá do služby 

každého z nás, každé zo svojich detí. Dnes je ešte čas využiť  dar slobody a ukázať tomuto svetu, 

že kresťanstvo nie je len ideológia, ale obetavá, nezištná a zodpovedná láska. Amen. 
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Rok 2005 sa niesol na politickej scéne v znamení rôznych nezrovnalostí a nepochopení, 

na scéne ekonomickej a sociálnej  potom v plnej miere vyhrala otázka neustále zvyšujúceho sa 

počtu sociálne slabších rodín, no súčasne tu bola snaha o znižovanei nezamestnanosti formou 

aktivačných prác. Túto formu podporil i využil aj náš cirkevný zbor, kde sa pri fare zamestnalo 6  

nezamestnaných. Tak sme sa snažili reflektovať na dianie okolo nás – nebyť iba ľahostajnými 

konzumentami súčasnej spoločnosti, ale ponúknuť svoju pomoc pri riešení neľahkej otázky 

sociálneho postavenia rodiny. 

Okrem toho sa náš evanjelický cirkevný zbor obracal i k pravidelnému duchovnému 

životu – posilňovanie existujúcich sekcií, prebúdzanie zamrznutých a vytváranie nových, 

i k hospodárskemu životu. 

  

Bohoslužobný život v cirkevnom zbore za rok 2005 

V rámci bohoslužobného života sme sa v našom cirkevnom zbore stretávali  pravidelne 

najmä v našich kostoloch a v zborovej miestnosti na fare. V skutočnosti – cirkevný zbor má 

celkovo 8 bohoslužobných miest, z toho polovica sú filiálne kostoly a zvyšok v domácnostiach 

(Ďurďošík a Trsťany) alebo obecných priestoroch (Herľany a Mudrovce). Každý týždeň sa služby 

Božie konali v kostoloch, okrem zvláštnych príležitostí, keď  sa bohoslužby konali iba v jednom 

kostole. 

Štatisticky – počas roka 2005 sa konalo celkom 197 (+8 v porovnaní s rokom 2004) 

hlavných služieb Božích, ktorých sa zúčastnilo celkovo 14.121 (-653) osôb. V priemere sa 

jedných bohoslužieb zúčastnilo cca  73 návštevníkov (celozborovo 292, 35% z celkového počtu 

836 členov cirk. zboru; Rankovce 81, Bačkovík 75, Čakanovce 59, Boliarov 72). 

Večierňové služby Božie na fíliách Mudrovce, Herľany, Ďurďošík a Trsťany, ktoré bývajú 

1x do mesiaca (celkovo 42x) boli navštevované priemerne 10 návštevníkmi (najviac Mudrovce). 

Na pamiatku posvätenia zvonice sa konali slávnostné sl. Božie v prvú júlovú nedeľu 

v Mudrovciach na obecnom úrade a v Žírovciach pred zvonicou. 

Večierňové Služby Božie sa konajú iba v čase pôstu a adventu. Inak je ich čas venovaný 

biblickým hodinám, ktoré sú menej navštevované ako večierne. Pôstne večierne sme mali 

v našom cirkevnom zbore v čase pôstu 2krát (vo všetkých kostoloch). Celkovo sa na nich 

zúčastnilo 110 bratov a sestier (priemer 15). Posledná pôstna večiereň v rankovskom kostole 

(účasť 246) sa stala misijným večerom aj pre hostí modlitebného spoločenstva  ECAV, ktorí sa 

stretli na svojom biblicko-rekreačnom týždni v Herľanoch.   

Počas adventu boli dve večierne (krát 4 kostoly). Návštevnosť 123, prriemer 15 ľudí.  
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Sviatosti a konfirmácia 

Počas uplynulého roka sa uskutočnilo v našom zbore 13 krstov (-6), 7 dievčat a 4 

chlapci, 9 rómksych. 12 krstov sa konalo riadne, počas Služieb Božích, ako to určuje štatút 

cirkevného zboru. Jeden sa na výslovnú žiadosť rodičov konal po bohoslužbách. Možme iba veriť, 

že tieto krsty neboli iba formálnou záležitosťou, o čom sme sa snažili hovoriť s rodičmi počas 

krstných pohovorov, ale že pokrstené deti sú naozaj aj naďalej cez svojich rodičov a krstných 

rodičov prinášané pred nášho nebeského Otca a sú vychovávané vo viere v Neho. 

Večera Pánova je prisluhovaná v kostoloch na službách Božích podľa možností v prvú 

nedeľu v mesiaci (plus ešte jedenkrát v pôste a v advente), okrem toho v pôstnom a adventnom 

období aj na malých fíliách, snúbencom pred sobášnym aktom a v domácnosti pri nemocných. 

Celkovo bola v roku 2005 prislúžená sviatosť VP 45-krát vo veľkých fíliách počas bohoslužieb; 8-

krát na malých fíliách počas pôstnych a adventných večierní; 2-krát pri sobášnom akte 

snúbencom a 15-krát doma (Boliarov 6, Rankovce 2, Čakanovce 2 a Herľany 4, Trsťany 1). 

Celková účasť pri sviatosti VP bola 1946 (-87) bratov a sestier. Veľké fílie (Rankovce, Boliarov, 

Bačkovík a Čakanovce): Celková účasť – 1872 ( -144) účastníkov VP; Ø 39. Do kostola k sviatosti 

prichádza viac sestier (Ø 25, t.j. –5 oproti roku 2004), mužov menej (Ø 13, t.j. rovnako ako v roku 

2004). Malé fílie (Trsťany, Ďurďošík, Herľany – Žírovce, Mudrovce): Celková účasť – 54 

účastníkov VP, Ø 7.   

Čo pre našich bratov a sestry znamená sviatosť večere Pánovej? Je to otázka, ktorú si 

dnes potrebujeme zodpovedať všetci. Bez odpovede na túto otázku nedokážeme zmeniť svoj 

vzťah k sviatostiam a ani k svojmu duchovnému životu. 

V roku 2005 bolo konfirmovaných 6 mladých ľudí z nášho cirkevného zboru (3+3). 

Slávnosť konfirmácie sa konala na sviatok Svätej Trojice v matkocirkvi Rankovce. 

 V súčasnosti existujú ešte tri skupiny konfirmandov: 

1. ročník – stretáva sa v Boliarove, vedie farár Ľuboslav Beňo, počet: 4 (1 chlapec + 3 

dievčatá), 

2. ročník – stretnutia v Bačkovíku, vedie farárka Monika Beňová, počet: 9  (3 chlapcov + 

6 dievčat) 

dospelí rómski konfirmandi – vedie f. Beňo – počet: 10 (5+5). 

Okrem pravidelných stretnutí naši konfirmandi absolvujú aj sústredenia, sú pozývaní na 

dorastové stretnutia každú nedeľu poobede i na dorastové tábory, ktoré sú nutnou súčasťou 

konfirmačnej prípravy, aby mladí konfirmandi našli svoje miesto medzi dorastom cirkevného 

zboru.  Uvedomujeme si ale, že nadovšetko je veľmi dôležitý príklad rodičov. Preto aj pri tejto 

príležitosti sa obraciame práve na nich a vyzývame ich, aby ich deti videli ich živý vzťah k Bohu, 

aby prevzali skutočnú zodpovednosť za duchovnú výchovu svojich dospievajúcich detí a neraz aj 

za ich večný život či zahynutie. 
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Ostatné stránky 

Sobáš: V našom cirkevnom zbore sme v r. 2005 zosobášili 2 manželské páry, (1 

miešaný).  Pred sobášom prisluhujeme snúbencom sviatosť večere Pánovej so spoveďou, aby 

takto, s priamym vyznaním svojej viery, vstupovali do svojho manželstva s odpustením 

a posilnením. 

Pohreby: Pri vybavení pohrebnej počestnej počestnosti sa žiada, aby si pozostalá 

rodina najprv dohodla termín a vyplnila žiadosť na vykonanie evanjelického pohrebu, na ktorej sú 

uvedené všetky náležitosti, ktoré k vykonaniu pohrebu potrebujeme. Pohrebná počestnosť 

prebieha podľa poriadku Pohrebnej agendy, už niekoľko rokov je doplnená o Apoštolské 

vierovyznanie po modlitbe nad hrobom. Na cestu večnosti sme v roku 2005 vyprevadili 21(+5) 

bratov a sestier. Z toho 7 ( -3) bratov a 14 (+8) sestier. 

Vnútromisijná práca cirkevného zboru 

Nie vždy je ľahké definovať tento druh práce, ktorý mnohí ľudia, nielen zo sveta, ale 

i z cirkvi vnímajú ako menej podstatnú, či nepodstatnú vôbec. Hoci na prvý pohľad je to naozaj 

iba stretnutie sa s ľuďmi, súčasne je to najdôležitejšie, čo sa koná v ktoromkoľvek cirkevnom 

zbore. Je to práca, ktorej výsledok nám nezaručí naša vlastná snaha, ale jedine Božie 

zasľúbenia. Vnútromisijná práca buduje vnútorne tých, ktorí v nej verne slúžia a cez ňu sa učia 

pokornej trpezlivosti a naopak pomáha bližšie spoznávať Božiu lásku a Jeho odpustenie tým, ktorí 

ochotne a radostne prichádzajú na rôzne stretnutia. 

Detská besiedka: V našom cirkevnom zbore funguje 5 detských besiedok (Rankovce 

počas sl. B., účasť 5-10 detí; Boliarov v piatok, 4-8 detí; Bačkovík v stredu, 10-12 detí, Čakanovce 

v sobotu, 8-10 detí; o rómskej besiedke viď nižšie). Vedúci sa stretávajú pravidelne v mesačných 

intervaloch na spoločných stretnutiach, kde sa vzdelávajú v Božom slove, rozoberajú prácu 

na jednotlivých besiedkach a organizujú rôzne akcie pre deti v rámci cirkevného zboru. Ďakujeme 

všetkým vedúcim za ich obetavú prácu s našimi deťmi! 

Pod vedením sestry Janky Mičkovej z Bačkovíka a ostatných vedúcich bol v lete 2005 

zorganizovaný detský letný tábor v Bzenove v termíne 15.-19.8.2005, ktorého sa zúčastnilo 40 

detí,  z toho bolo 14 z obišovského zboru.  18.12.2005 sa v Rankovciach na fare konal vianočný 

večierok. Jeho organizáciou bola poverená sestra praktikantka Beáta Fraňová v spolupráci 

s Katkou Haškovou, Mirkou Kmecovou a Lenkou Cifraničovou.   

Náboženská výchova sa na území nášho cirkevného vyučuje  v Herľanoch 

a v Bačkovíku. V obidvoch školách je z veľkej časti rómske zastúpenie detí a iba zopár detí 

nerómskych. Ostatné deti navštevujú ZŠ v Bidovciach, Kecerovciach a Košiciach, kde prichádzajú 

na evanjelickú náb. výchovu. 
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Dorast a mládež: Vekový rozdiel medzi začínajúcimi konfirmandmi a tými, ktorí už na 

dorast chodia niekoľko rokov, sa neustále zväčšoval, tohto roku sme zo starších dorastencov 

vytvorili mládež. 

Dorast:  stretáva sa každú nedeľu o 15. 00 hod., kedy sa stretne približne 15 mladých 

ľudí, aby vytvorili spoločenstvo pri piesňach, Slove Božom, modlitbách i hrách. Je robený skôr 

hravou, zaujímavou formou. Na jednej strane si uvedomujeme, ako farári tohto zboru, že nie je 

ľahké pre rodičov zaistiť dopravu svojim deťom na dorast, ktorý sa stretáva v Rankovciach na 

fare. Na druhej strane ale chceme apelovať na rodičov – vštepujte vieru do sŕdc svojich detí aj 

takýmto spôsobom. Učte ich spoločenstvu v cirkevnom zbore. Vaši konfirmandi i dorastenci sú 

ešte príliš mladí na to, aby o všetkom vo svojom živote mohli rozhodovať sami. Potrebujú vedenie 

a na to Boh postavil Vás, rodičia. 

V lete 2005 bol zorganizovaný letný tábor pre dorast na tému: „Boží vojaci“,  ktorého sa 

zúčastnili dorastenci spolu s mládežníkmi. Veľmi pekné bolo spoločné ukončenie leta na fare 

15.9. S konfirmandmi samotnými sme boli na dvoch sústredeniach – vo Važci a v Gerlachove.  

Mládež: stretáva sa v piatok na fare. V súčasnosti do mládeže prichádzajú starší 

dorastenci vo veku od 15 rokov, ktorí potrebujú už svoju samostatnú skupinu. Mládeže sú oproti 

hravejšiemu spôsobu dorastu skôr študijné a zamerané na hlbšie poznávanie Božieho slova.  Je 

to skupina mladých ľudí, ktorí nemajú problém hovoriť o hocijakej téme a majú spolu veľmi dobré 

spoločenstvo. Veľmi radi sa ale i naďalej stretávajú s dorastom na spoločných akciách v našom 

zbore, mládežníci slúžia dorastencom ako tí, ktorí si pre nich chystajú dorasty a slúžia Božím 

slovom. Ako samostatnnú akciu si mládež naplánovala letný tábor v Smiloviciach na Sliezsku, 

ktorý sa konal tretí júlový týždeň.  

Popri doraste a mládeži sa stretávajú ešte dve dievčenské skupiny – v Rankovciach 

a v Bačkovíku, obe v sobotu podvečer. Zamerané sú skôr biblicky a modlitebne. Rozoberané 

témy sa predovšetkým týkajú vzťahov a otázok ohľadom každodenného života s Bohom.  

Rodinné spoločenstvo vzniklo v zbore ako odpoveď na nenaplnené potreby mladých 

manželských párov, ktoré sa chceli po mládeži naďalej stretávať. Pravidelné stretávanie začalo 

po jednej návšteve konferencie rodinných spoločenstiev, ktorú organizuje cirkevný zbor 

v Košiciach pre celé Slovensko. V roku 2005 sa rodinné spoločenstvo (5 rodín) stretlo 22x. 

Preberali sa tu rôzne témy: Boží poriadok pre rodinu, Sny, Evolúcia a stvorenie, Požehnanie 

a kliatba, Láska a vzťahy v manželstve, Proroctvo a i. Rodinné spoločenstvo v našom zbore sa 

podieľa na organizovaní mnohých vnútrozborových akcií (zborové dni, rodinný Silvester...), slúži 

v našom zbore, ale chodí na stretnutia aj do iných cirkevných zborov, aby tu slúžilo svojimi 

piesňami i zvesťou Slova Božieho (Budimír). Túžbou členov rodinného spoločenstva v našom 

zbore je, aby sa rozrástlo o ďalších záujemcov, resp. aby vznikli ďalšie skupiny rodinných 

spoločenstiev.  

Spevokol nacvičuje pod vedením sestry Renáty Pekovej. Svojím spevom obohacuje 

vnútrozborové stretnutia (zborové dni, slávnosti atp.), bol účastný na žatve spevokolov v Budimíri. 
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Biblické hodiny dospelých sa konajú v čase od slávnosti poďakovania za úrody až do 

Trojice v každom kostole. Sú veľmi cenné najmä pre otvorené diskusie, na ktorých duchovne 

rastú iste laici i duchovní! Na biblických hodinách sme sa stretli: Rankovce – 12x, Ø 8 

účastníkov; Boliarov – 8x, Ø 8; Bačkovík – 14x,  Ø 10; Čakanovce – 13x, Ø 10. 

V roku 2005 sme sa podujali na biblických hodinách preberať najpr 2. list ap. Petra (pod 

vedením zborového farára Ľuboslava Beňu), potom sme preberali proroka Abakuka zo Starej 

zmluvy (pod vedením farárky Moniky Beňovej) a napokon, ku konci roka sme sa začali venovať 

téme Spoločenstvo. 

Modlitebné týždne boli trikrát. Prvý bol pôstny modlitebný týždeň v Čakanovciach (7.3. 

– 11.3. 2005). Tohto modlitebného týždňa sa zúčastnilo celkovo až 161 bratov a sestier nášho 

zboru, čo je v priemere 32/ 1 večer. Druhý modlitebný týždeň sa konal takisto v Čakanovciach. 

Bol to reformačný modlitebný týždeň (24.10. – 28.10.2005). Počas modlitebných večerov slúžili 

slovom Božím bratia z okolitých zborov nášho seniorátu a program vyplnili aj rôzne hudobné či 

divadelné skupiny nášho zboru. Priemerná účasť počas večerov bola asi 60 ľudí. Celkovo  sa 

týchto stretnutí zúčastnilo z nášho zboru 302 ľudí.Tretí modlitebný týždeň sa konal v čase 

adventu v Rankovciach (12.12. – 16.12.2005). Bol nesený v duchu otázky: „Čakáš na svojho 

Pána?“ Celkovo sa počas tohto týždňa v rankovskom kostole stretlo 237 členov zboru, Ø 47. 

Pôstny aj adventný modlitebný týždeň bol vzácny tým, že nám slovom Božím slúžili bratia a sestry 

z nášho zboru. 

Rómska misia. Koná sa v dvoch rovinách – misijnej a sociálnej. Pravidelne sa stretáva 

detská besiedka (asi 20 detí), vedú rómski a nerómski vedúci; v prvej polovici roka mládež (20), 

vedie M. Ondrašik; v druhej dorast (10), F. Ondrašiková; sľubne vyzerá nacvičovanie rómskeho 

spevokolu (asi 20 žien, 3 muži), M. Beňová; po celý rok sa pravidelne stretávajú 8 dospelí 

konfirmandi, vedie Ľ. Beňo a jedenkrát v mesiaci sa koná školenie Zlato v Pozdišovciach pre 

ochotných dospelých, vedie Hans Martin Dern, nemecký misionár v Slavošovciach. 

Našu misiu výrazne finančne podporila Ekumenická rada cirkví v programe Okrúhly stôl 

projketom Vezmi svoje talenty, v ktorom sa vyprofilovalo niekoľko dospelých rómskych lídrov 

a perspektívnych detí. V rámci tohoto projektu bol organizovaný detský tábor, školenia vedúcich, 

besedy, spoločné stretnutia s inými rómskymi misiami (Beniakovce, Slavošovce), zájazd 

spevokolu na seniorátnu žatvu spevokolov, róm. misijný deň, podporená hudobná skupina 

a športová súťaž. Veľkým prínosom je sociálne zameraná práca občianskeho združenia Pre lepší 

život, ktoré vzniklo v roku 2004 v našich priestoroch a v roku 2005 rozvinulo svoju činnosť najmä 

vo vzdelávacích programoch. 

Mesačník Slovo: Vydáva sa v našom zbore už desiaty rok, vyšlo jedenásť čisiel, 

z ktorých prázdninové bolo dvojčíslom. V tomto roku došlo ku zmene šéfredaktora, po J. Pekovej 

túto službu prevzala E. Godušová. Časopis Slovo sa snaží reflektovať vo svojich článkoch na 

vnútorné potreby nášho zboru, na duchovný život našich cirkevníkov i na situáciu, ktorá sa 

odohráva v celej našej cirkvi.  
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Zvláštne celozborové udalosti: V apríli 2005 sa konal  zborový deň v Bačkovíku. 

Témou „Muž a žena – odlišné bytosti“ nám poslúžila sestra farárka Anna Linkeschová z Košíc. 

Druhou celozborovou udalosťou bola inštalácia zborového farára Ľuboslava Beňu. 

Slávnosť inštalácie viedol senior košického seniorátu Samuel Linkesch, slovom Božím poslúžil 

Ivan Novomeský, farár v Krajnom. 

V októbri sme v spolupráci s americkou organizáciou Most Ministries zorganizovali 

misijnú akciu po dedinách Rankovce, Boliarov, Čakanovce a Bačkovík. 13 amerických misionárok 

vyšetrovalo oči všetkých záujemcom s tým, že potrebným darovali správne okuliare. Okrem 

tohoto zraku ich cieľom bolo dať ľuďom aj zrak duchovný cez zvesť evanjelia. Vyšetrených bolo 

celkom 680 ľudí. V tejto akcii pomáhali ochotní spolupracovníci z Rankoviec ako aj tlmočníčky 

z evanjelického gymnázia J.A. Komenského v Košiciach. 

Hospodárske veci V roku 2005 sa v našom cirk. zbore po hosp. stránke vykonalo toto:  

Na fare boli v bytovej časti vymenené za plastové dve okná s balk. dverami, bol 

vymenený deravý obojživelník, v kostole v Rankovciach bol opravený organ organármi z Nitry, 

v Boliarove bol obnovený vonkajší náter okien a vchodových dverí, v Bačkovíku opravili organ, 

nakúpli el. ohrievače, oddelili časť kostolného priestoru pre menšie stretávanie, v Čakanovciach 

vymenili rám obrazu, nakúpili el. ohrievač a opravili strechu na sakristii. Všetkým ochotným 

cirkevníkom, najmä kurátorom srdečne ďakujeme! 

V rámci Nár. projektu V. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sme sa prihlásili do 

programu aktivačných prác, v období od mája sme vzali 6 nezamestnaných a 7 muži na fare 

pracovali zo združenia Pre lepší život. Starali sa najmä o bežnú údržbu okolia fary (kosenie, 

upratovanie, štiepanie dreva), v rámci svojej práce natreli plech a opravili praskliny na múriku pri 

kostole, čistili povalu kostola od niekoľkoročného trusu netopierov, pri fare pomáhali pri oprave 

vchodu do pivnice, renovácii studne, omietali a natierali hosp. prístavby, predlžovali vodovod do 

spodnej záhrady, vysádzali ovocné stromy na záhrade i lesné vo farskom lese. Cez tento projekt 

bol pre cirk. zbor zakúpený nový krovinorez a drobné náradie. 

 

Finančná správa bude samostatne podaná zborovou pokladníčkou na výročnom 

konvente 19.2.2006. 
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Chronológia života cirkevného zboru počas roka 2004 

2.1.2005 detské popoludnie, Trsťany 
16.1.2005 filiálne konventy Rankovce, Bačkovík 
23.1.2005 filiálne konventy Boliarov, Čakanovce 
30.1.2005 výročné presbyterstvo 
6.2.2005 celozborový výročný konvent 
25.2.2005 valné zhromaždenie SEŽ, Svätý Jur 
2.3.2005 Svetový deň modlitieb, Bačkovík 
7.-11.3.2005 pôstny modlitebný týždeň, Čakanovce 
14.-18.3.2005 Biblickorekreačný týždeň MoS v Herľanoch 
15.3.2005 Modlitebný večer, Rankovce 
2.4.2005 Seniorátny konvent, Gelnica 
3.4.2005 Zborový deň, Bačkovík 
28.4.-1.5.2005 Konfirmačné sústredenie, Važec 
5.-7.5.2005 misijná konferencia, Svit 
14.5.2005 Skúška konfirmandov, Čakanovce 
15.5.2005 celozborové presbyterstvo, Rankovce 
29.5.2005 slávnosť konfirmácie, Rankovce 
5.6.2005 celozborový volebný konvent 
5.6.2005 zborový výstup na skaly 
19.6.2005 stretnutie sestier, Rankovce 
1.-7.7.2005 dorastový tábor, Bzenov 
15.-23.7.2005 mládežový tábor, Sliezsko – Smilovice 
25.-28.7.2005 rómsky detský tábor, Opátka 
30.7.2005 CEF Ružomberok 
15.-19.8.2005 detský letný tábor, Bzenov 
23.8.2005 rómska akadémia, Košice 
30.8-2.9.2005 medzinár. rómsky summit, Svätý Jur 
4.9.2005 Inštalácia zborového farára 
15.9.2005 dorastová rozlúčka s prázdninami 
1.10.2005 rómsky misijný deň, Rankovce 
6.-12.10.2005 očná klinika, MostMinisties, USA 
21.-23.10.2005 školenie rómskych lídrov, Batizovce 
24.-28.10.2005 reformačný modlitebný týždeň, Čakanovce 
29.10.2005 stretnutie s róm. lídrami zo Slavošoviec 
30.10.2005 žatva spevokolov, Budimír 
16.11.2005 návšteva planetária s rómskymi deťmi, Košice 
20.11.2005 celozborové presbyterstvo 
24.-27.11.2005 účasť na konferencii RoS, Liptovský Ján 
1.-4.12.2005 konfirmačné sústredenie, Gerlachov 
9.12.2005 mikulášskyý večierok pre rómske deti 
18.12.2005 vianočný večierok pre deti z besiedok, Rankovce 
28.12.2005 rómske bohoslužby 
31.12.2005 silvestrovský program s mládežou, Rankovce  
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Pohľad zborového farára na život cirkevného zboru  

(doplnené podľa rozhodnutia presbyterstva zo dňa 11.2.2006: 

 

Ďakujem Pánu Bohu za Jeho nesmiernu milosť, ktorú rozlieva na naše cirkevno-

zborové spoločenstvo. Kol 1,3nn Náš cirkevný zbor sa snaží začleniť do celocirkevného 

života a chápať rôzne pohyby v spoločnosti. Veľmi si cením úprimných veriacich, ktorí 

zostávajú verní Kristovmu Slovu a nenechávajú sa nivočiť súčasnými protikresťanskými 

tlakmi, ba stávajú sa úžasnými spolupracovníkmi na vinici Pánovej, v čo  ťahajú aj mnohú 

prácu iných, „plávajúcich s prúdom“. Som veľmi povzbudený najmä niektorými 

spoločenstvami, ktoré si zvlášť cením a na ktorých je veľmi otvorená atmosféra. V nej sa 

dokážeme pýtať na Pánovu vôľu a pozorovať či porovnávať na jej prejavovaní sa 

u druhých. 

Veľmi ma však trápi nezáujem zo strany niektorých našich evanjelikov, a to 

dokonca nielen zo strednej či mladšej generácie. Veď tu ide o boj na život a na smrť – 

nechápem, ako v tomto niekto dokáže zostávať vlažným kresťanom s odporom voči 

mnohým prejavom života nášho spoločenstva. Veľmi som prekvapený prístupom 

niektorých rodičov a krstných rodičov, ktorí svojou nerozhodnosťou a ľahostajnosťou 

hazardujú nie s drobnosťami, ale rovno so životom svojich detí, nehovoriac už o ich 

vlastnom živote! Prosím, vyhľadávajte stretnutia, ktoré sa konajú v mene Pána Ježiša 

a neodmietajte ich! 

Podobným smutným svedectvom našej viery je ochota vynechať nedeľné 

bohoslužby, ak ich nemáme vo vlastnom kostole a my by sme mali precestovať 5 km do 

vedľajšej dediny. V týždni vieme precestovať rádovo viac, v nedeľu ostávame radšej 

doma. To je smutné. V minulosti sme boli ochotní ísť pešo do Rankoviec, dnes je väčšine 

zaťažko nájsť si spoločné auto na cestu do Rankoviec či Bačkovíka... 

Situácia vyľudňovania vidieka iste poznamenáva aj život v našom cirkevnom 

zbore. Kým pred 12 rokmi (dve volebné obdobia naspäť) cirkevný zbor hlásil 1100 duší, 

dnes je to iba 836 (pokles o 264 ľudí, pokles o celú štvrtinu). Je to možné? Čo sa stalo? 

A čo bude ďalej? Za posledný rok sme klesli o 16 ľudí, je teda vážna perspektíva, že 

o ďalších 12 rokov nás bude už iba 700. Mladí ľudia hľadajú prácu v mestách, najnovšie 

mnohí v zahraničí, kde potom niektorí už aj zostávajú. Som presvedčený, že aj naša 

cirkev bude musieť opustiť svojej predstavy o početnej skupine, za ktorou sa ľahko skryje 

taký či taký jednotlivec a že nám bude musieť záležať na naozajstnej kvalite možno 

malého spoločenstva. 

Ako sa zhostíme tejto úlohy, bude – samozrejme - na nás. 
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Poďakovanie 

Srdečne ďakujeme všetkým tým, ktorí boli počas roka 2005 požehnaním svojim 

bratom a sestrám v našom cirkevnom, teda nám samým svojou službou, prácou, 

modlitbami, či inou podporou (propagácia, financie). Mnohí majú veľkú zodpovednosť 

(brat dozorca, bratia kurátori, vedúci rôznych sekcií – besiedok, dorastu, mládeže, 

spevokolu, rómskej misie, ďalej redaktori nášho Slova, presbyteri), ale ešte viac je tých, 

ktorých službu vidieť menej, ale bez ktorých by dielo nášho Pána muselo čakať na svoj 

rast až snáď v ďalšej generácii. Podľa rôznych štatistík vyzerá, že počty v našej cirkvi (aj 

u nás) klesajú, ale na druhej strane odborníci hovoria, že kvalita tých, ktorí ostávajú, 

rastie a vidieť to na biblických hodinách, na dorastoch, mládežiach, že veci nielen 

prijímame, ale chceme ich aj správne pochopiť a napokon aj prežiť. 

Povzbudzujeme k novému roku 2006, aby sme v ňom spoločne vytvorili opäť 

veľké dielo na slávu nášho Pána. 

 

 

 

napísané: 2. februára 2006 

Mgr. Ľuboslav Beňo, farár v Rankovciach 

Mgr. Monika Beňová, farárka v Rankovciach 
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Okienko do života cirkevného zboru Rankovce za rok Pánov 2005 

Správa na sen. konvent za rok 2005 

 

V Rankovciach sa tešíme rozvinutej práci vo viacerých oblastiach, snažíme sa 

napredovať duchovne i hmotne. Hlavným miestom stretnutia veriacich sú nedeľné 

bohoslužby, ktoré sa konajú pravidelne v štyroch kostoloch, okrem toho jedenkrát 

v mesiaci aj na ostatných fíliách. Ostatný cirkevný život existuje vo formách besiedok (4 

miesta), 2 ročníkov konfirm. prípravy, dorastu, od r. 2005 novej mládeže, 2 dievčenských 

modlitebných skupiniek, 1 skupinky rodín, pravidelne nacvičoval a vystupoval spevokol. 

Pri cirkevnom zbore jestvuje misia medzi Rómami v Rankovciach, miesto majú deti na 

besiedke, dorast, mládež, v roku 2005 vznikol rómsky spevokol a 9 dospelých sa 

prihlásilo na konfirmačnú prípravu. Spolupracujeme s ostatnými rómskymi misiami najmä 

v Slavošovciach a Pozdišovciach. Podporení sme boli opäť Ekum. radou cirkví 

z programu Okrúhly stôl. Popri cirkevnom zbore dobre pokračuje práca v Občianskom 

združení Pre lepší život, ktoré sa venuje podpore uvedomelosti a vzdelania rómskej 

komunity. 

Zapojili sme sa do Národného projektu Úradu práce aktivácie nezamestnaných, 

pri cirkevnom zbore sme prijali 6 a v obč. združení 12 nezamestnaných, ktorí okrem iného 

pomohli pri zveľadení okolia cirkevných budov (finančný úžitok vo výške 45.000,- Sk). 

Z väčších opráv: v Bačkovíku a v Rankovciach boli opravené organy, v Bačkovíku riešená 

menšia oddelená miestnosť v kostole pre biblické hodiny a riešené vykurovanie kostola. 


