Plán aktivít
v cirkevnom zbore Rankovce na rok 2021
– duchovná oblasť – pravidelné stretnutia:
bohoslužby – nedeľa - Rankovce, Boliarov – 10.30 hod.
- nedeľa – Bačkovík, Čakanovce – 9.00 hod.
- sviatky: výročné a sviatky prac. pokoja – ako v nedeľu, ostatné v podvečer
pamiatky posvätenia chrámov a zvoníc:
Mudrovce, Žírovce (po 29.6.): 27.6.
Čakanovce (1958, po 6.7.): 4.7.
Bačkovík (1837, najbl. k 20.7.): 18.7.
Boliarov (1992, po 22.8.): 29.8.
Rankovce (po 18.9.): 19.9.
sviatosti: VP – podľa pandemických opatrení, 1. nedeľa v mesiaci + Veľký Piatok, 4. adventná,
domácnosti, iné
krst – okrem výnimiek počas SB, po príprave a s vyžadovaním účasti aspoň jedného
rodiča na živote cirk. zboru
biblické hodiny – online – do Svät. sviatkov, od októbra
večierne – podľa pandemických opatrení
večierne vo fíliách – podľa záujmu
modlitebné týždne – nekonať kvôli pandémii (podľa uvoľnení)
besiedkový tím – online
deti – besiedky – online príbehy na webstránke, príp. podľa záujmu
konfirmačná príprava – 1x v týždni, sústredenia na fare i mimo – nedeľa 14.30
dorast – nedeľa 15.30 hod.
mládež – sobota o 18.00 hod.
rodinky – každá druhá sobota
ženy – online stretnutia raz v mesiaci
spevokol – kvôli pandémii sa nestretáva
pastor. rozhovory pred krstom a sobášom – spravidla nedeľa 19.00 hod.
rómska misia: - v pandémii v obmedzenom režime

– duchovná oblasť –rozpis plánovaných stretnutí 2021:
kvôli pandémii obmedzené, podľa opatrení pre cirkev
pamiatky posvätenia kostolov a zvoníc
letné tábory:
30.6.-3.7. – denný rómsky detský a dorastenecký na fare, tím zo Sliezska
5.-9.7. – pobytový slovenský detský a dorastenecký, Veľký Slavkov
2.-6.8. – pobytový mládežnícky, Batizovce
sept. – zborový výlet

– plán

hospodárskej práce 2021

Rankovce – kostol:
- oprava horných schodov
Bačkovík – kostol:
Boliarov – kostol:
- oprava strechy (výmena trámu)
- oprava zvonice (kult. pamiatka)
- vstup do veže ku zvonom (nové dvere)
Čakanovce - kostol:
- šetria na výmenu strechy
Fara:
-

dokončenie plotov na dvore
oprava vonkajších plotov
oprava a nastavenie dvier, okien a žalúzií
predaj auta Citroen
splyňovač do auta
do budúcnosti (zateplenie fary, oprava sprch. kúta v byte, výmena dlážky v kuchyni,
kuch. linka)

- rozpis mimoriadnych ofier 2021:

5.9. (zač. šk. roka) - letné tábory zboru
3.10. (18. po Tr.) -

Rankovce: GP
Bačkovík: fond misie
Boliarov: fond vzdelávania
Čakanovce: GP

29.11. (1. adv.) -

Rankovce: DP
Bačkovík: SLZ
Boliarov: sen. VMV
Čakanovce: fond EBF

24.12. (št. večer) -

všade: det. onkológia

