Plán činností a práce
v cirkevnom zbore Rankovce na rok 2020
– 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.): 28.6.
Čakanovce (1958, po 6.7.): 5.7.
Bačkovík (1837, najbl. k 20.7.): 19.7.
Boliarov (1992, po 22.8.): 23.8.
Rankovce (po 18.9.): 20.9.
sviatosti: VP – 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 – od poďakovania za úrody po Trojicu – Čakanovce, Bačkovík
večierne – adventná a pôstna – v každom kostole
večierne vo fíliách Mudrovce, Herľany, Trsťany a Ďurďošík – 2. sobota, resp. nedeľa v mes.
modlitebné týždne – pôstny, adventný, reformačný – striedať dni v kostoloch
besiedkový tím – podľa potreby
deti – besiedky – Rankovce – nedeľa 9.30 hod.
Boliarov – piatok 17.30 hod.
Bačkovík – sobota 10.00 hod.
Čakanovce – nedeľa 9.00 hod.
konfirmačná príprava – 1x v týždni, sústredenia na fare i mimo – nedeľa 14.30
dorast – nedeľa 15.30 hod.
mládež – sobota o 18.00 hod.
tím mládeže – raz za týždeň
dievč. skupinka – podľa dohody
chlapč. skupinka – podľa dohody
rodinky – každá druhá sobota
spevokol – streda v lete v Bačkovíku, v zime v Boliarove
pastor. rozhovory pred krstom a sobášom – spravidla nedeľa 19.00 hod.
rómska misia:
deti – štvrtok 17.30 hod.
dorast – štvrtok 18.30 hod.
dievčenské skupinky (2) – raz za týždeň u s. Wollam
ženská skupinka – každá druhá nedeľa u s. Wollam
biblická hodina a spevokol – utorok o 18.00 hod.
konf. príprava – streda 16.00 hod.
ostatné v róm. misii cez komunitné centrum ETP na fare (kluby pre stredoškolákov, doučovanie
detí), obč. združenie Pre lepší život (projekty v Olšavskom regióne) a OZ Nádej pre
Rómov (ženská skupinka, dievč. skupinka v Bačkovíku)

– duchovná oblasť –rozpis plánovaných stretnutí 2020:
január:





31.12.-1.1. – čakanie Nového roka - rodinky, Bačkovík
31.12.-1.1. – čakanie Nového roka – mládež, Rankovce
26.1. – filiálny výročný konvent (Čakanovce, Rankovce)

február:










2.2. – filiálne výročné konventy (Bačkovík, Boliarov)
14.2. – manželský večer, Herľany
16.2. – výročné presbyterstvo, Herľany
18.2. – revízny výbor
21.-23.2. – konferencia SEM, V. Slavkov
22.2. – sobáš Martina Vancáková
23.2. – výročný konvent, Rankovce
28.2. -2.3. – víkendovka mládeže, Lesanka

marec:

7.3. – brigáda na záhrade
14.3. – stretnutie 65+
15.3. – mládežnícke bohoslužby, Bačkovík
20.-22.3. – konferencia MoS, Rožňava
27.-29.3. – KPM, Žilina
29.3. – seniorátny konvent, Vyšná Kamenica
30.3.-3.4. – pôst. modlitebný týždeň
apríl:

Veľká noc – VP 10.4., VN 12.4.
Vst. – 21. 5.
Svät. ned. – 31.5.
Trojica – 7.6.
Kajúca – 16.8.
31. 10 . – sobota
1. adv. – 29. 11.

3.-5.4. – konfivíkendovka, .... (asi doma)
b) 11.4. - skúška konfirmandov, Boliarov
26.4. – slávnosť konfirmácie
27.4. – VZ ZED, Lúčky
máj:

1.-3.5. – zakladanie MoS v ČCE, Plzeň
a) 8.5. – zborový zájazd – Streda nad Bodrogom, Sarospatak
b) 10.5. – deň matiek
10.5. – zápis konfirmandov
d) 17.5. – koncert talentov, Rankovce
24.5. –mládežnícke bohoslužby, ....
jún:

1.6. – spevokol v Opinej (Svät. pond.)
7.6. – návšteva opálových baní, Dubník, opekačka
12.-14.6. ? – víkend rodiniek, ...
28.6. - pamiatka posv. zvoníc Mudrovce, Žírovce
júl- august::

a) 6.-10.7. – róm. denný tábor, Rankovce
6.-11.7. – mlád. tábor, ...
c) 13.-17.7. – detský a dorastový tábor, Veľký Slavkov
d) 12?. (al. 5.)7. – pam. posv. kostola, Čakanovce
19.7. – pam. posv. chrámu, Bačkovík
h) 23.8. – pam. posv. kostola, Boliarov
september:

a) 6.9. – začiatok šk. roka
... – sen. stretnutie detí – Niž. Kamenica
20.9. – pam. posv. kostola, Rankovce
25.-27.9. - sústr. konf. na fare
október:

.... – sen. stret. dorastu, Obišovce
a) 12.-16.10. – bibl. týždeň MOS, Herľany
18.10. – stretnutie 65+ (?)
c) 25.10. – poďakovanie za úrody
d) 25.10. – žatva spevokolov, Košice - Terasa

5.7. - Žírovce, Mudrovce
12.7. – Čakanovce
19.7. – Bačkovík
23.8. – Boliarov
20.9. – Rankovce

26.-30.10. - reform. modlitebný týždeň, po kostoloch
november:

a) 1.11. – pamiatka zosnulých
b) .... – sen. stretnutie presbyterov
c) 13.-15.11. – konferencia ROS, Tatranské Matliare
.... – sen. stret. mládeže, KE Terasa
27.11.-30.11. – konf. sústredenie mimo fary
december:

a) 7.-11.12. - adventný modlitebný týždeň, po kostoloch
b) 26. 12. - detský vian. koncert, Bačkovík
c) 31.12. - vítanie Nového roka

– plán hospodárskej práce 2020
Rankovce – kostol:
- ...
Bačkovík – kostol:
- návrh: WC pri kostole
Boliarov – kostol:
- oprava strechy (výmena trámu)
- oprava zvonice (kult. pamiatka)
- vstup do veže ku zvonom (nové dvere)
Čakanovce - kostol:
- šetria na výmenu strechy
Fara:
-

oprava dvora
nákup auta
do budúcnosti: výmena dlážky a linky v kuchyni
fasáda fary (dokončiť)
sprchovací kút v byte

- rozpis mimoriadnych ofier 2020:
1.3. (1. pôstna) –

Rankovce: sen. VMV
Bačkovík: GP
Boliarov: sen. VMV
Čakanovce: fond vzdelávania

21.6. (pred kon. šk.r.) - letné tábory zboru
6.9. (zač. šk. roka) - Rankovce: rok ev. školstva
Bačkovík: DP
Boliarov: DP
Čakanovce: rok ev. školstva
29.11. (1. adv.) -

Rankovce: sen. GP
Bačkovík: fond EBF
Boliarov: fond misie
Čakanovce: SLZ

24.12. (št. večer) -

všade: det. onkológia

