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Výročná správa, rok 2006
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku so sídlom v Rankovciach
Ján 14,27
„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce
a nestrachuje!“
Čo je to „pokoj“? – nielen dnešný človek po ňom túži. Každodenná starostlivosť o domácnosť a rodinu, nedostatok peňazí, problémy s deťmi, vyčerpávajúce zamestnanie, partner neustále mimo domova, nezamestnanosť, spory so
susedmi či s príbuznými ... to všetko spôsobuje napätie, napätie nás okráda o zdravie a o pokoj a my kričíme po pokoji!
Pri rôznych príležitostiach si navzájom želáme zdravie, blahobyt, šťastie, radosť, pokoj a mier -. Ale nemáme ho!
A vlastným úsilím ho ani nikdy nedosiahneme.
Nepokoj prišiel na svet v okamihu, keď prvý človek – Adam – odmietol poslušnosť voči Bohu a začal konať podľa
seba. Kam to ľudia podľa jeho vzoru dotiahli, vidíme všade okolo seba: zdevastovaná príroda, rozvrátené rodiny, zločinnosť, nenávisť, napätie, boje a vojny. Ľudia neprijali Boha, ale poslúchajú toho, ktorý im rozvracia život a nedopraje
im čas zamyslieť sa nad márnosťou svojho pachtenia sa a nad zmyslom svojho života. Vnucuje im stále nové a nové
požiadavky, aby nestihli spoznať Božiu pravdu, ktorá by ich vyslobodila.
Hľadáme pokoj – tak veľmi ho chceme nájsť, ale sami o sebe sme príliš slepí, aby sme ho videli, príliš hluchí,
aby sme počuli, kde ho nájsť. Príliš zaneprázdnení, aby sme jeho hľadaniu venovali dostatok času. Príliš ovplyvnení
svojou vlastnou ješitnosťou, aby hľadaniu pokoja dali prednosť pred nami samými. Príliš pod vládou Božieho nepriateľa,
aby sme sa dokázali oslobodiť spod jeho moci a vrátili sa späť, do náručia toho, ktorý dáva pokoj.
Ježiš Kristus, Syn Boží, je v Biblii nazývaný Kniežaťom pokoja. Prišiel na svet ako človek a svojou obeťou na kríži priniesol pokoj. Len v Ňom môžeme tento pokoj získať a len s Ním ho môžeme prežívať a udržiavať ho vo svojom
živote. Lebo Boh je darcom pravého pokoja – v odpustení a zmierení sa s Bohom prostredníctvom Kniežaťa pokoja –
Pána Ježiša Krista – získavame večný život, istotu spasenia a pravý pokoj vo svojom srdci, ktorý potom môžeme šíriť
okolo seba.
Ježiš Kristus pozná tvoj i môj nepokoj a vie, aké búrky zmietajú tvojím i mojím srdcom. Ak túžime po pokoji, potom jedinou možnosťou v dnešnej dobe je obrátiť sa na Neho; On nás miluje a chce nám pomôcť. Každý z nás môže
Knieža pokoja poprosiť: „Pane Ježiši Kriste, Ty poznáš môj nepokoj, strach, napätie a podráždenosť. Poznáš aj moju
pýchu a sebectvo. Vieš, akú atmosféru šírim okolo seba. Prosím Ťa, pomôž mi. Napĺň ma svojou láskou, odpustením,
radosťou a stálym pokojom.“
Nech rok 2007 je dôkazom Božieho pokoja v našich životoch i v živote nášho zboru. Amen.

1

Výročná správa cirkevného zboru Rankovce 2006
Rok 2006 bol rokom volieb. Volilo sa všade. V parlamente, vo vyšších i nižších územných celkoch,
tak i na scéne cirkevnej vo všetkých grémiách našej cirkvi. Pre niekoho to bol rok veľmi úspešný, ekonómovia hovoria
o hospodárskom zázraku a o slovenskej ekonomike ako o stredoeurópskom tigrovi, koruna mimoriadne posilňovala,
iným ľuďom však priniesol rozčarovanie a skepsu. Voľby v cirkvi poznačili aj duchovný život mnohých ľudí, vykreslili
mnohé charaktery a vyniesli na svetlo všetku našu biedu a nedôstojnosť, ale na druhej strane aj našu ochotu prijať
pokorne aj tie rozhodnutia, ktoré sú pre nás menej príjemné. Napriek tomu všetkému bol tento rok vzácnym rokom
Božej milosti pre náš cirkevný zbor. Prijali sme mnoho požehnania cez misijné popoludnia, modlitebné týždne, boli sme
obohatení aj stretnutím sa s bratmi a sestrami, ktorí každoročne prichádzajú na biblicko-rekreačný týždeň MoS do Herlian. Mohli sme a aj sme prijali mnoho Božej milosti.
Do júla 2006 u nás získavala svoju duchovenskú prax Mgr. Beáta Fraňová, ktorá je od augusta 2006 seniorálnou kaplánkou tatranského seniorátu.

Bohoslužobný život v cirkevnom zbore v roku 2006
V rámci bohoslužobného života sme sa v našom cirkevnom zbore stretávali pravidelne najmä v našich kostoloch a v zborovej miestnosti na fare. 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).
Štatistika: V roku 2006 sme sa v našom zbore stretli celkovo na 217 hlavných bohoslužbách (+20
v porovnaní s rokom 2005), celkovo sa ich zúčastnilo 13.556 (- 565) osôb. V priemere to vychádza na 1 bohoslužby 68
ľudí (celozborovo 272, čo je 32% z 824 členov nášho zboru ). V jednotlivých fíliách a matkocirkvi Rankovce je potom
priemerný stav nasledovný: Rankovce – 88 (+ 7); Boliarov – 45 (- 27); Bačkovík – 68 ( - 7); Čakanovce – 44 (- 15).
Vytlačené kázne slúžia nemocným doma, ktorí nemohli prísť do kostola.
Večierňové služby Božie na menších fíliách (Mudrovce, Herľany, Ďurďošík a Trsťany) sa konali každú druhú
sobotu v mesiaci, celkovo boli 11x na každej fílií, okrem toho v Žírovciach a Mudrovciach sme sa stretli aj na slávnosti
Pamiatky posvätenia zvonice. Celkovo sme sa stretli na týchto malých fíliách 46krát, priemerná účasť – 11 návštevníkov (najviac v Mudrovciach).
Ďalšou bohoslužobnou príležitosťou boli večierňové bohoslužby, ktoré sa v našom zbore konajú počas pôstu a adventu. Tieto večierňové bohoslužby sa konali počas pôstu v Rankovciach 3x, v Boliarove 4x, v Bačkovíku 5x,
v Čakanovciach 5x. Celkovo to bolo 17 stretnutí, na ktorých sa zúčastnilo 291 (+ 181) bratov a sestier, priemerná účasť:
17, resp. 18 ľudí. Adventné večierňové bohoslužby: Rankovce 2x, Boliarov 2x, Bačkovík 2x, Čakanovce 2x – t.j. celkom
8krát. Zúčastnilo sa ich 144 (+ 21) bratov a sestier, t.j. 18 na 1 večierni. 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.

Sviatosti a konfirmácia
Krst: Počas roka sa v našom zbore krstilo 23-krát (+10), 10 dievčat a 13 chlapcov, z toho 12 rómskych.
Večera Pánova: bola celkovo v roku 2006 prislúžená 58-krát vo veľkých fíliách počas bohoslužieb; 7-krát na
malých fíliách počas pôstnych a adventných večierní; 4-krát pri sobášnom akte snúbencom a 16-krát doma (Boliarov 8,
Rankovce 2, Čakanovce 2, Mudrovce 3; Bačkovík 1 ). Celková účasť pri sviatosti VP bola 2249 (+ 303) bratov a sestier.
Veľké fílie (Rankovce, Boliarov, Bačkovík a Čakanovce): Celková účasť – 2174( + 302) účastníkov VP; Ø 42 ľudí na 1
VP. Do kostola k sviatosti prichádza viac sestier (Ø 30, t.j. + 5 oproti roku 2005), mužov menej (Ø 21, t.j. + 8 než v roku
2005). Malé fílie (Trsťany, Ďurďošík, Herľany – Žírovce, Mudrovce): Celková účasť – 43 účastníkov VP, t.j. o 11 menej
ako v roku 2005, Ø 6. Pomaly sa začína ujímať prax pri nemocných nákazlivou nemocou (chrípka a pod.), že posvätenú oblátku prijímajú do ruky a namáčajú do vína, aby pri spoločnom kalichu neprenášali svoju chorobu.
Konfirmácia: V roku 2006 sme v našom zbore mali dve slávnosti konfirmácie. 22. apríla 2006 sme konfirmovali 8 dospelých rómskych konfirmandov, z toho bolo 5 žien a 3 muži. Boli konfirmovaní po jednoročnej konfirmačnej
príprave. 30. apríla sa potom konala slávnosť konfirmácie pre deväť 14-ročných konfirmandov, 3 chlapcov a 6 dievčat.
Obe slávnosti sa konali v matkocirkvi Rankovce. Spolu sme mali 17 konfirmandov (+ 11).
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V r. 2006 existujú dve skupiny konfirmandov:
1. ročník – stretáva sa v Bačkovíku na obecnom úrade a v Rankovciach, vedie farárka Monika Beňová, počet: 11 (4 chlapci a 7 dievčat),
2. ročník – stretnutia v Boliarove na škole a v Čakanovciach v sakristii, vedie farár Ľuboslav Beňo, počet: 4
(1 chlapec + 3 dievčatá).
Konfirmandi majú okrem účasti na dvojročnej konfirmačnej prípravy povinnú účasť na službách Božích, na
doraste (niektorí si túto povinnosť jednoducho neplnia a preto nesplnia podmienky na pripustenie ku konfirmácii) a na
dvoch sústredeniach konfirmandov ročne (1.ročník bol na sústredení v Chyžnom spolu so s. farárkou, s. praktikantkou
Beátou Fraňovou, Lenkou Cifraničovou a Marekom Mičkom, ktorí boli veľkou pomocou pri všetkom programe, 2. ročník
v Rankovciach na fare spolu s konfirmandmi z Obišoviec a napokon spoločne na sústredení vo Svite – vedúci: Ľ. Beňo,
J. Šiška, R. Peková, M. Mičko).
Samostatnú konfirmačnú výučbu vedie farár Ľuboslav Beňo s jedným rómskym konfirmandom, ktorému sa
osobitne venuje a biblicky ho vzdeláva.
Ostatné stránky
Sobáš: V našom cirkevnom zbore sme v r. 2006 zosobášili 5 manželských párov, (3 miešané), jeden bol aj
národnostne miešaný (ženích Francúz). Večera Pánova bola snúbencom prislúžená v štyroch prípadoch.
Pohreby: Na večnosť sme v roku 2006 vyprevadili 25(+4) bratov a sestier. Z toho 11 bratov a 14 sestier.

Vnútromisijná práca cirkevného zboru
Vnútromisijný výbor: V roku 2006 začal s Božou pomocou fungovať v našom zbore vnútromisijný výbor
(VMV) nielen na papieri. Členom tohto výboru leží na srdci časť práce, jedna z mnohých misijných vecí v našom zbore.
Za dorast a mládež je členkou VMV Mgr. Renáta Peková, za prácu rómskej misie je tu Martin Ondrašik, za prácu so
ženami Anna Korečková, za prácu medzi rodinami a za rodinné spoločenstvá je členom výboru Miroslav Mičko, za
detské besiedky Andrea Hrehorová, za starostlivosť o nemocných a návštevy medzi nimi Božena Petrová. Ako pozorovatelia a pomocníci sú pozývaní na každé stretnutie aj Jaroslav Šiška (vedúci dorastu) a Ľudmila Kmecová (vedúca
mládeže). VMV vedie zborový farár v spolupráci s manželkou a dozorcom cirk. zboru. Doterajšou náplňou práce výboru
bolo organizovať misijné popoludnia a pripravovať duchovný plán práce.
Detská besiedka: V našom cirkevnom zbore funguje 5 detských besiedok (Rankovce počas sl. B., účasť 510 detí; Boliarov v piatok, 4-8 detí; Bačkovík v stredu, 8 - 10 detí, Čakanovce v sobotu, 8-10 detí; o rómskej besiedke
viď nižšie). Vedúci sa stretávajú pravidelne v mesačných intervaloch na spoločných stretnutiach. Ďakujeme všetkým
vedúcim za ich obetavú prácu s našimi deťmi!
Vedúce detskej besiedky, najmä sestry z Boliarova Andrea Hrehorová a Elena Hlavatá, napísali projekt na
podporu práce s deťmi a sociálnymi rodinami (z troch nadácií, na ktoré sa obrátili – Nadácia SPP, Konto Orange
a Hodina deťom kladne odpovedali len z Hodiny deťom). Dôsledkom tohto projektu sme mohli zorganizovať
v spolupráci s dorastom letný tábor pre deti a dorast v Spišských Tomášovciach v termíne od 10.-15.7.2006. Na tomto
tábore bolo 24 detí a 18 dorastencov. Celý tábor sa niesol v duchu témy „Venujme si úsmev“ a deti mohli rôznymi spôsobmi, či už počas tvorivých dielní, alebo inej samostatnej práce, počas večera talentov či pri rôznych hrách, súťažiach
i biblických príbehoch hľadať, učiť sa, ale i venovať „úsmev“. Niečo, čím urobia niekomu inému radosť. V jeseni mali
byť z tohto projektu podporené ešte dve akcie a to rodinný výlet a víkend rodín. Z dôvodu zlého počasia sa tieto dve
akcie presunuli na apríl/máj 2007. V decembri 27.12.06 sa v Bačkovíku pod vedením Janky Mičkovej opäť uskutočnilo
vianočné popoludnie pre deti z detských besiedok. Okrem toho sa nám podarilo vlani zorganizovať v Boliarove aj deň
detí 3.6.2006. Na programe pre deti sa podieľali všetky vedúce detských besiedok na území nášho zboru.
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: stretáva sa každú nedeľu o 15. 00 hod., kedy sa stretne približne 5 - 8 mladých ľudí, aby vytvorili
spoločenstvo pri piesňach, Slove Božom, modlitbách i hrách. Je robený skôr hravou, zaujímavou formou. No napriek
tejto veľmi jednoduchej a hravej forme zisťujeme, že nielen konfirmandom, ale čo nás bolí ešte viacej, ani ich rodičom
nezáleží na tom, aby ich deti prichádzali do spoločenstva veriacich kamarátov a priateľov. Dokonca sme svedkami
toho, ako rodičia ustupujú svojim deťom a zastávajú ich v ich ľahostajnosti voči všetkému kresťanskému a biblickému.
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.
V lete 2006 sa v spolupráci s vedúcimi detských besiedok i s vedením zboru podarilo zorganizovať tábor pre
deti a dorast v Spišských Tomášovciach (viď detské besiedky. Počiatkom septembra bolo opätovné veselosmutné
ukončenie leta a začatie šk. roka dokopy.
Mládež: stretáva sa v sobotu o 18.00 hodine. I keď počet prichádzajúcich mládežníkov je veľmi nestály
a kolíše, je to skupina mladých ľudí, ktorým záleží na duchovnom raste, na vytváraní kresťanských priateľstiev, na
spoločnom spoznávaní Božieho slova i na vytvorení spoločenstva ľudí, ktorí si rozumejú a potrebujú sa. Nie je to ale
uzatvorená skupina. Je otvorená pre všetkých, ktorí chcú prísť. 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. Samostatne si zorganizovali letný tábor v Slanskej Hute, chodia na worshipy a na iné akcie. Trochu je nám
ľúto, že mnohí mládežníci nám odchádzajú na vysoké školy a žiaľ sa tým sa aj vzdaľujú nášmu spoločenstvu, ale veríme, že každý jeden z nich si našiel spoločenstvo veriacich priateľov aj na škole; niektorí mládežníci chodia na mládež aj
do iných CZ, najmä do Košíc, ale tu zasa veríme, že je to pre nich duchovným obohatením, ktoré potom prináša požehnanie i podporu našej mládeži a vznikajú tak i mimozborové priateľstvá.
Postupne sa rozpadávajú i dievčenské skupinky, ktoré pre mnohé dievčatá zo zboru znamenali zázemie ich
viery a modlitebných bojov. Napriek tomuto stavu ale jedna skupina týchto dievčat ešte ako-tak funguje, i keď sa prevažne stretáva v meste a nie už na fare, ako doposiaľ.
Rodinné spoločenstvo je priestorom pre bratov a sestry nášho zboru, ktorí chcú pestovať priateľstvá
s ľuďmi i s Bohom. Nie je to náhrada za spoločné stretávanie sa na každonedeľných bohoslužbách, ani za biblické
hodiny, ani za ostatné cirkevné aktivity. Je to skôr priestor pre hĺbšie spoznávanie Biblie, rozhovory, modlitby za seba
navzájom i za zbor. V roku 2006 sa stretávali dve takéto skupiny ľudí, a to v Bačkovíku a v Boliarove. V Bačkovíku sme
takmer počas celého roka rozoberali témy jednej knihy, ktorej názov je pre dnešnú dobu veľmi výstižný: „Ako získať
späť, čo si privlastnil Boží nepriateľ“ od Jima Logana, v Boliarove sme rozmýšľali o vzťahoch v manželstve, reagovali
sme a reflektovali tému o tom, čo je a čo nie je Božia vôľa a častokrát otvárali Božie Slovo, aby sme sa ním povzbudili
a podopreli svoju vieru. Obidve tieto skupiny sú veľmi vzácne a a nám veľmi blízke. Ďakujeme za týchto ľudí a budeme
radi, ak viacej ľudí zatúži po skutočnom poznávaní Božej vôle z jeho slova. Rodinné spoločenstvo v našom zbore sa
podieľa na organizovaní mnohých vnútrozborových akcií, mnohí z bratov a sestier, ktorí prichádzajú na tieto stretnutia,
prinášajú tomu zboru mnohé obete služby a pomoci tam, kde je to potrebné, ochotne pomáhajú.
Spevokol fungoval dlhé roky v tomto zbore, no v poslednom čase, najmä na počiatku r. 2006 už akoby len
zo zotrvačnosti prichádzalo sporadicky niekoľko bratov a sestier. Preto na jar 2006 ukončil svoju činnosť.
Biblické hodiny dospelých: Na biblických hodinách sme sa stretávali na všetkých veľkých fíliách nášho
zboru: Rankovce – 15x, Ø 8 účastníkov; Boliarov – 15x, Ø 8; Bačkovík – 15x, Ø 7; Čakanovce – 15x, Ø 10. V roku
2006 sme sa v 1. polroku venovali téme Spoločenstvo a v 2. polroku Kázni na vrchu (Mt 5-7). Bibl. hodiny sú vzácne
najmä pre dobré diskusie a štúdium Písma, ktoré si účastníci prinášajú so sebou. (Kedy sa toto začne diať aj na službách Božích?!)
Modlitebné týždne: V roku 2006 sme mali trikrát v roku modlitebné týždne. Bol to pôstny, reformačný
a adventný modlitebný týždeň. Počas pôstneho a adventného modlitebného týždňa nám Božím Slovom slúžili bratia
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a sestry nášho zboru a jednotlivé večery sme strávili v kostoloch nášho zboru. Bolo to prvýkrát, čo sme vyskúšali nestretávať sa počas týchto modlitebných večerov iba na jednom mieste, iba v kostole jednej fílie, ale postupne sme vystriedali všetky kostoly. Myslíme si, že sa to vcelku osvedčili, nakoľko z minulých sme mali tú skúsenosť, že bratia
a sestry z tých fílií, kde práve neprebiehal modlitebný týždeň, prichádzali veľmi sporadicky, resp. neprichádzali vôbec
na tieto stretnutia. Takto mali možnosť aspoň jeden večer prežiť pri slove Božom a modlitbách vo svojom kostole. Pôstneho modlitebného týždňa - PMT (6.- 10.3.) sa tak zúčastnilo 106 bratov a sestier, čo na 1. večer pripadá asi 21 – 22
ľudí. Adventného modlitebného týždňa - AMT (10.-15.12) sa zúčastnilo 116 bratov a sestier, čo je asi 23 /1 večer.
Reformačný modlitebný týždeň - RMT (30.10 – 3.11) sa tento rok uskutočnil vo fílii Boliarov a Božím slovom nám, tak,
ako každý rok, slúžili bratia farári nášho seniorátu. Počas tohto modlitebného týždňa nám slúžili aj mládež a dorast,
rodinné spoločenstvo a rómsky spevokol svojimi vystúpeniami. Celý RMT mal tému: Cirkev ako telo Kristovo, ako
chrám Boží.
Rómska misia. Tu spolupracujeme s naším občianskym združením Pre lepší život (PLŽ). V duchovnej činnosti pokračujeme v detskej besiedke (piatok o 17. hod. na fare, prichádza asi 15 – 50 detí, biblickými príbehmi slúžia
rómski asistenti); dorast (piatok o 18. hod. na fare, na dorast prichádza asi 10 dorastencov, vyučujú manželia Ondrašikovci); spevokol (pondelok o 17. hod. a prichádza naň 25 žien, vedie Mgr. Monika Beňová, reprezentovali nás na žatve
spevokolov v Budimíri); hudobná skupina Glória (nácvik 1x týždenne, okrem vlastných nácvikov doprevádza pri piesňach i spevokol, hudobnú skupinu vedie Marián Galdun); konfirmačná príprava (Ľ. Beňo sa v súčasnosti venuje jednému bratovi); školenie ZLATO (pod vedením nemeckého misonára H.M.Derna 1x v mesiaci striedavo v Rankovciach
a Pozdišovciach); aktivačná činnosť nezamestnaných (vedie Ľ. Beňo, formou manuálnej práce sa približujeme mysleniu
a evanjelizácii zvlášť róm. mužov); misijné evanjelizačné večery (v Rankovciach a Boliarove, s prezentáciou toho, čo
žijeme s Bohom); dorast v Boliarove (po evanjelizač. večeri niekoľko mladých ľudí pod vedením F. Ondrašikovej poznáva Božie pravdy).
V sociálnej oblasti sa snažíme pôsobiť predovšetkým cez Obč. združenie PLŽ, cirk. zbor asi dvakrát konal
distribúciu šatstva, v spolupráci s Min. obrany a Diakoniou ECAV distribúciu potravín.
Činnosť obč. združenia Pre lepší život – na báze pestovania duchovných hodnôt sa venuje predovšetkým
sociálnej činnosti, pomáha škole pri vzdelávaní detí na doučovacích hodinách, vzdeláva rómskych lídrov, organizuje
niekoľko dobrovoľných krúžkov (divadelný – skupina Gendalos sa nám naposledy predstavila scénkou o rómskom
misionárovi Korneliovi Smithovi, počítačový, krúžok šikovných rúk), uskutočnil zdravotnícky kurz 13 ženám, vedie malú
knižnicu, zapája sa do rôznych programov Ministerstva práce (aktivačné práce, absolventská prax). Tu patrí vďaka
najmä s. Fr. Ondrašikovej, ktorá sa dobre stará o chod združenia, projektmi sa obracia na rôzne nadácie a vládne orgány.
Mesačník Slovo: je vzácnou misiou, ktorá sa dostáva do takmer všetkých domácnosti našich bratov
a sestier. Veľakrát i k tým, ktorých pravidelne nestretávame v našich kostoloch, ani na iných stretnutiach. Prináša
mnohé informácie o činnosti nášho zboru. V roku 2006 vyšiel časopis 11x a veríme, že reflektoval nielen vnútorné potreby nášho zboru, ale i potreby celej našej cirkvi.
Zvláštne celozborové udalosti: V r. 2006 sme prežili v našom zbore vzácne chvíle počas modlitebného
misijného večera, ktorý bol výnimočný návštevou i vystúpením bratov a sestier z herľanského biblicko-rekreačného
týždňa. Uskutočnil sa v čase pôstu 15.3.2006 v Rankovciach a zúčastnilo sa ho 186 ľudí z nášho zboru i hostí.
Slávnostnými chvíľami boli obidve konfirmácie: najprv rómska – 22.4., kde svoj sľub cirkvi povedalo 9 dospelých bratov a sestier, a potom nerómska o týždeň na to – 30.4.
Pravidelne sme sa stretávali na misijných bohoslužbách spravidla v poslednú nedeľu v mesiaci, okrem letných prázdnin. K vzácnym hosťom, ktorí nám slúžili počas nich, patrili: Doug a Patricia Stonerovci, misionári z USA.
Počas 1. adventnej nedele sme si spoločne v Rankovciach mohli pripomenúť spolu jubilujúcimi konfirmandami 60. rokov od ich slávnosti
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Hospodárske veci
V roku 2006 sme sa v hospodárskej oblasti venovali nasledovným cieľom:
Rankovce – oprava vnútornej strany obvodového múrika (nedokončené), natieranie plotu pod kostolom.
Bačkovík – maľovanie veže, oprava múrika okolo kostola, zatepľovanie stropu v kostole.
Boliarov – zateplenie miestnosti pre detskú besiedku, vonkajšie osvetlenie kostola, doplnené vykurovanie
kostola (darom od fa Gobako).
Čakanovce – maľovanie sakristie, oprava schodov do kostola, náter okien.
Celozborová fara – výmena okien za plastové, výmena strešných okien, opravená pivnica.
Aj v r. 2006 sme boli zapojení do Národného projektu č. 5 Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny, do tohto
programu sme zapojili do 17 nezamestnaných (počet sa menil). Z tohto projektu sa prefinancovalo 140.000,- Sk, čistý
investičný prínos pre cirkevný zbor bol 100.000,- Sk.
V rámci aktivačných prác sa najmä v okolí fary a vo farskej záhrade udržiaval poriadok, pripravovalo drevo
na zimu, opravovali stoličky na fare, opravovala pivnica, uzatváral otvorený priestor na hospod. budove a vysádzali
nové stromy na záhrade.

Finančná správa bude samostatne podaná zborovou pokladníčkou na výročnom konvente 19.2.2006.

Poďakovanie
Veľmi pekne ďakujeme všetkým tým, ktorí boli počas roka 2006 požehnaním svojim bratom a sestrám
v našom cirkevnom zbore. Svoju ochotu slúžiť a pomáhať priniesli ako dar nám všetkým. Ďakujeme za pomoc
a podporu v duchovnej službe, za ochotné ruky i srdcia tých, ktorí prispeli prácou či finančnou pomocou tam, kde videli,
že je to potrebné. Uvedomujeme si, že bez tejto pomoci by naša práca farárov bola ťažšia a menej efektívna. Ďakujeme
za to, že sme mnohé bremeno našej služby mohli zložiť na plecia tým, ktorí ho napokon ochotne niesli s nami. Preberali
na seba službu zodpovednosti (brat dozorca, bratia kurátori, vedúci rôznych sekcií práce v našom zbore – besiedky,
dorast, mládež, rómska misia, redaktori Slova, presbyteri, VMV); službu zdieľania sa a povzbudzovania (rodinné spoločenstvá); službu návštev nemocných bratov a sestier; službu ochotných rúk i nôh pomôcť tam, kde je to potrebné; službu ochotných darcov a i. Ďakujeme za to, že i kvôli vám náš zbor môže ešte stále prežívať čas Božej milosti a Jeho
odpustenia. Veríme, že i v roku 2007 budeme spoločne pokračovať v tejto vzájomnej službe lásky a pochopenia, službe
milosrdenstva a odpustenia.

napísané: 3. februára 2007
Mgr. Ľuboslav Beňo, farár v Rankovciach
Mgr. Monika Beňová, farárka v Rankovciach
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Chronológia života cirkevného zboru počas roka 2006
20.-22.1.2006
22.1.2006
2.2.2006
5.2.2006
11.2.2006
19.2.2006
6.3. – 10.3.2006
13.3. – 17.3.2006
15.3.2006
23.-28.3.2006
1.4.2006
2.4.2006
6.4.- 9.4.2006
15.4.2006
22.4.2006
23.4.2006
30.4.2006
5.5.- 7.5.2006
5.5.- 7.5.2006
7.5.2006
14.5.2006
27.5.2006
28.5.2006
3.6.2006
18.6.2006
25.6.2006
25.6.2006
2.7.2006
9.7.2006
10.7.- 15.7.2006
14.-16.7.2006
22.7.2006
23.7.2006
23.7.2006
25.7.2006
30.7.2006
1.8.- 6.8.2006
19.8.2006
20.8.2006
27.8.2006
2.9.- 3.9.2006
2.9.2006
3.9.2006
10.9.2006
15.9.- 17.9.2006
17.9.2006
24.9.2006
24.9.- 25.9.2006
5.10.- 8.10.2006
15.10.2006
29.10.2006
30.10.;1.,3.11.2006
31.10.2006
2.11.2006
11.11.2006
16.11.- 19.11.2006
26.11.2006
3.11.2006
8.12.2006
16.12.2006
27.12.2006
31.12.2006

školenie lídrov róm. misie v Turzove, Rankovce a Slavošovce spolu
celozborové kandidačné presbyterstvo
školenie – ako robiť projekty
filiálne konventy Rankovce, Bačkovík, Boliarov, Čakanovce
celozborové presbyterstvo
celozborový volebný konvent
pôstny modlitebný týždeň
biblicko-rekreačný týždeň MoS, Herľany
misijný večer (v rámci MoS), Rankovce
výmena okien na fare
seniorátny konvent, Švedlár
uvedenie presbyterov
konfirmačné sústredenie, 1.roč., Chyžné
skúška konfirmandov, Bačkovík
konfirmačná slávnosť Rómov, Rankovce
misijné popoludnie, Rankovce
konfirmačná slávnosť, Rankovce
misijná konferencia, Stará Turá (2 bratia od nás)
konfirmačné sústredenie konfirmandov z Obišoviec a Rankoviec
vystúpenie konfirmandov z Obišoviec v kostole, Rankovce
deň matiek, všetky kostoly
školenie ZLATO, Pozdišovce (róm. misia – cez nemeckú Liebenzell. misiu)
misijné popoludnie, Bačkovík
deň detí, popoludnie v Boliarove
voľba biskupa VD
ukončenie šk. roku
misijné popoludnie, Rankovce, výstup na skaly
pamiatka posvätenia zvoníc, Žirovce, Mudrovce
pamiatka posvätenia chrámu, Čakanovce
detský a dorastový tábor, Spišské Tomášovce
FESTROM v Juskovej Voli, rómsky gospelfestival
ordinácia praktikantov predordinačnej praxe, Lipt. Mikuláš
pamiatka posvätenia chrámu, Bačkovík
dištriktuálny deň, Prešov
tábor RoS – Bardejov v Kysaku (služba našich Rómov)
voľby generálneho predsedníctva
mládežový tábor, Slanská Huta
rómska akadémia, Rožňava
pamiatka posvätenia chrámu, Boliarov
voľba seniora KESEN
ukončenie leta, dorast + mládež, Rankovce
rómsky misijný deň, Boliarov
výstup dorastu a mládeže na bohoslužbách, Rankovce
2. kolo volieb seniora KESEN
15. konferencia luteránskych žien, Warszawa (2 sestry od nás)
pamiatka posvätenia chrámu, Rankovce
misijné popoludnie, Boliarov
sústredenie rómskych žien, Kysak
konferencia Ros, Stará Ľubovňa
poďakovanie za úrody
žatva spevokolov, Budimír
reformačný modlitebný týždeň, Boliarov
pamiatka reformácie
pamiatka zosnulých, Rankovce
školenie ZLATO, Rankovce
sústredenie konfirmandov, Svit
misijné popoludnie, Rankovce, hostia: Stonerovci
diamantová konfirmácia po 60. rokoch, Rankovce
mikulášsky večierok pre rómske deti, Rankovce
rómsky misijný večer, Rankovce
vianočné popoludnie pre deti, Bačkovík
vítanie Nového Roka 2007, Čakanovce
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Okienko do života cirkevného zboru Rankovce
za rok Pánov 2006
Cirkevný zbor ECAV v Rankovciach v roku 2006 prežil veľa hodnotných chvíľ v spoločenstvách veriacich
a ochotných bratov a sestier a predovšetkým v spoločenstve so svätým Bohom. Okrem základného života bohoslužobného (bohoslužby a biblické hodiny týždenne na 4 miestach, ďalšie 4 miesta 1x v mesiaci, 3 modlitebné týždne), vnútromisijného (besiedky, 2 ročníky konfirmačnej prípravy, dorast, mládež, rodiny, rómska misia, mesačník Slovo, letné
tábory) sa v cirkevnom začali konať približne 6x v roku misijné bohoslužby (niektoré s hosťami), ktoré zabezpečuje
vnútromisijný výbor, rozšírili sme sa o ďalšiu skupinku rodiniek v Boliarove, v rómskej misii sme rozšírili pôsobnosť na
Boliarov. Vedúce besiedok sa obrátili na nadáciu Hodina deťom, odkiaľ získali dotáciu na svoj projekt Venujme si úsmev, ktorý rieši podporuje besiedky i rodiny. Z ostatných podujatí sme v roku organizovali trikrát sústredenie konfirmandov, zúčastnili sme sa viacerých slovenských aj zahraničných konferencií, mali sme niekoľko slávností – konfirmačnú
i špeciálnu rómsku konfirmačnú pre dospelých, sľub nových presbyterov, jubilejná konfirmácia po 60 rokoch, vítanie
Nového roka 2007. Počas rokov 2005/2006 u nás získavala duchovenskú prax Mgr. Beáta Fraňová, predordinačná
praktikantka.
Po hospodárskej stránke sme na fare vymenili drevené okná za plastové, v Rankovciach a Bačkovíku opravovali obvodový múr okolo kostola, v Bačkovíku je zateplený strop kostola, v Boliarove obnovené kúrenie. Aj v roku
2006 sme sa zapojili do Národného projektu Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny pri aktivácii nezamestnaných, v ktorom sme prijali 17 nezamestnaných, ktorí konali bežnú údržbu a opravy v Rankovciach.
Mgr. Ľuboslav Beňo, zborový farár
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