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MESAČNÍK CIRKEVNÉHO ZBORU ECAV RANKOVCE

Dlhá cesta k SLOBODE
|

o počiatočnej eufórii a neskoršom
sklamaní z príliš dlhej a ťažkej cesty
k slobode. Tu sa môžeme pýtať – prečo bola taká dlhá a ťažká? Moja odpoveď je, že otroctvo si niesli Izraeliti

távajú, ponižujú a strhávajú nám
ľudskú tvár. Ako vedúci charity som
videl príliš veľa podôb tohto otroctva
medzi ľuďmi žijúcimi na ulici.
Podľa slov Biblie, ktorá je akousi
diagnostickou knihou ľudského problému, sme všetci, bez rozdielu – OTROCI HRIECHU. Hriech neznamená
iba morálne zlyhanie, ale je označením práve neschopnosti žiť vo svojom vnútri slobodný život, nežiť na
úkor slobody voči ostatným ľuďom,
ale hlavne prijať a niesť SLOBODU

Zvonku často totiž často všetko vyzerá OK, nie je vidieť, že srdce je OTROKOM závisti, nenávisti, strachu,
lakomstva, nepokoja, hnevu, zlosti,
neprajnosti, zbabelosti a ďalších stovák otrokárov...
Písmo nám cituje Jánov výrok (Ján
8,36): Ak vás syn vyslobodí, budete
skutočne slobodní! Áno, On prišiel
práve na to, aby nás vykúpil z otroctva, a zaplatil za to veľmi veľa!
	Ako toto vykúpenie prebieha? Hovorí sa, že musíme Kristu otvoriť

so sebou vo svojich hlavách a putovalo s nimi, a preto sa cesta do Kanaánu
stala drámou.
Áno, otroctvo je v našej padlej, ľudskej prirodzenosti, nosíme ho vo svojich hlavách. Sklony k neslobode sú
v každom z nás v rôznych podobách.
Utláčame a ponižujeme jeden druhého, utiekame sa k alkoholu a omamným látkam ako k rýchlemu anestetiku, keď sú problémy a treba ich
prekonávať. Stávame sa tak otrokmi
návykov, ktoré nás postupne opan-

darovanú každému človeku Bohom
Stvoriteľom.
Čo to znamená? Boli sme stvorení
so slobodnou vôľou – k dobrému, ale
i zlému, no ZLO nás premáha a oberá
o hodnoty DOBRA. Dá sa tento zápas
vôbec vyhrať? DÁ, inak by to bola
jedna veľká ľudská tragédia!
Verím, že vstup Božieho syna Ježiša
Krista na scénu nášho života je odpoveďou na náš problém NESLOBODY. Boh totiž hľadí do srdca, nie ako
človek, ktorý pozerá na zovňajšok.

a vydať svoje srdce. Priznať sa k svojej
slabosti a požiadať ho o pomoc. A potom aktívnou vierou, rešpektovaním
a prijímaním Jeho slova s neustálym
sprevádzaním Jeho Ducha kráčať do
zasľúbenej zeme. Kristus je nielen
moment, skutok, udalosť, ktorú zažívame s Ním. On je CESTA, naša
cesta, celoživotné kráčanie pod jeho
dohľadom. Je verným sprievodcom
k dokonalej SLOBODE až do samého
konca. |

Ľubomír Badiar

Len pred 150 rokmi skončila éra otrokárstva v Amerike, ktorá
znamenala v historických číslach vyvezenie 20 miliónov čiernych
otrokov najmä do Ameriky.
Pred 74 rokmi svet skoncoval s hrôzostrašnou ideológiou nacizmu, ktorá
viedla k rozpútaniu 2. svetovej vojny
a vzala život viac ako 70 miliónom
ľudí. Pred 30 rokmi padol komunistický režim, ktorý zlikvidoval na
celom svete podľa odhadov 80-100
miliónov ľudí a stvoril 70-ročnú totalitnú ríšu ateistickej, štátom kontrolovanej, cenzurovanej NESLOBODNEJ spoločnosti.
Sme ako ľudia nepoučiteľní, keď
mnoho z týchto troch podôb ZOTROČENÉHO života prežíva dodnes
vo vyspelom, civilizovanom svete?
Kde je jadro problému NESLOBODY,
ktorá bujnie aj dnes ako skrytá rakovina v podobe novodobého otroctva,
ako nárast závislostí, sexuálne otroctvo, neľudské vykorisťovanie tretieho
sveta, neonacistické hnutia hlásajúce
ideológiu „tvrdej ruky“ najmä voči
iným rasám a národom...?
Kde je jadro problému ľudských
sklonov k NESLOBODE? Biblia je
knihou o slobode a ponúka nám
mnoho pohľadov na dejiny ľudskej neslobody i cestu k slobode. Už
v knihe Exodus vidíme kolosálny príbeh odchodu celého národa z krajiny
otroctva do slobodnej zeme. Čítame
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Dve „Nežné“ svedectvá
|

Igor Mišina

V roku 1989 (zdá sa mi, že v júni) cirkevný zbor ECAV
v Rankovciach druhýkrát požiadal Okresného cirkevného tajomníka o súhlas k oprave farskej budovy. Prvýkrát (v roku 1987?)
sme potrebné povolenie nedostali.
Ale my sme veľmi potrebovali zborovú miestnosť, aj funkčnú a väčšiu
kanceláriu, či priestory pre hostí. Aj
byt potreboval obnovu. Zvlášť kúrenie a okná. Projekt sme s Ing. architektom Ondrejom Mrlianom pripravovali 2 roky... Veľkú nádej na
úspešné získanie povolenia sme však
nemali, ale skúsili sme. V polovici
novembra sa telefonicky ohlásil pán
okresný cirkevný tajomník (volali
sme ho OcoT...), že si príde obzrieť
stav budovy 27. 11. 1989 dopoludnia! To bola nádejná novinka, lebo
prvýkrát našu žiadosť zamietol bez
osobnej obhliadky našich priestorov,
len tak „od stola“. Veľmi som sa potešil a mal som dve priania: aby tá
jeho návšteva znamenala aj súhlas
so stavbou; ale aj: aby jeho návšteva
netrvala dlho, lebo v Košiciach bola
demonštrácia pri generálnom štrajku
a ja som sa ho chcel zúčastniť.
Pán tajomník prišiel a všetko si dôkladne prezrel a dal vysvetliť. Potom
sme riešili jeho problém, ako sa on
má dostať domov. Ponúkol som sa, že
ho zaveziem, lebo mám cestu do Košíc. Potešil sa. Cestou sa ma opýtal na
cieľ mojej cesty do Košíc. „Mám Vám
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to, pán tajomník, naozaj povedať?“
opýtal som sa. Pochopil. „Pán farár,
tak mňa zavezte len sem na Furču.“
Povolenie opravovať faru sme dostali 6. decembra 1989 ako „mikulášsky
darček“.
Na Hlavnej ulici v Košiciach ma
chvíľu pred začiatkom demonštrácie
stretli študenti gymnázia, ktorí rozjarení s iskrivými očami šli „na štrajk“.
Medzi študentami bol aj náš najstarší
syn. V prvom momente som sa zhrozil a srdce sa vo mne zovrelo. V tých
dňoch ma totiž doma v Rankovciach
navštevovali za revolucionárov rýchlo
prezlečení príslušníci ŠTB. Nik vtedy
nevedel, ako to všetko dopadne. Vedel
som, že oni nezabúdajú a veľmi rýchlo sa opäť prezlečú a pomstia zradený
socializmus. Dopadlo to dobre, vďaka
Pánu Bohu.
Pred Vianocami 1989 Slovenský
rozhlas v štúdiu Košice začal vysielať Duchovné zamyslenia. Zo strany
našej cirkvi sa striedali dvaja bratia:
brat biskup Július Filo starší a brat
senior Ladislav Fričovský. Stalo sa,
že ani jeden z nich nemohol pre iné
povinnosti do rozhlasu ísť. A tak zatelefonovali mne... Rád som tieto za-

myslenia počúval, ale že by som ich
mal ja zastúpiť – to som si nevedel ani
predstaviť... Na tretí deň sa to malo
natočiť a o 2 hodiny to malo zaznieť
v éteri! Nebolo času. Asi to bolo dobre, lebo by som sa nedal nahovoriť.
Neviem už, čo som si pripravil. Pán
redaktor Milan Desiatnik ma už čakal, veľmi milo ma prijal a v jeho
kancelárii (takom malom kamrlíku,
ktorý slúžil dvom redaktorom - fajčiarom) sme toto moje zamyslenie aj
nahrali. O hodinu zaznelo z rádia...
Od dojatia mi vypadli slzy. Uznajte:
agenti ŠTB ma sledovali, niekoľkokrát som bol u nich aj na výsluchu!
Hrozili mi odňatím štátneho súhlasu. Dôvod: spievali sme mládežnícke
piesne, modlili sa a čítali Božie slovo
na Rankovských skalách, lebo „to sa
nesmie“. A teraz nastal čas, keď Božie
slovo a svedectvo o dobrom a milom
Pánu Bohu znie v rozhlase! Nie tajne!
Na ich objednávku! Neuveriteľné! Ale
skutočné.
Som vďačný Pánu Bohu, že som
tieto veľké veci mohol na vlastnej
koži skúsiť a poznať. Po 30 rokoch na
to spomínam, a stále som šťastný. Ale

kdesi v pozadí je aj smútok. Mnohí
mi hovoria, že „za komunistov bolo
lepšie!“ Viem, že myslia na rôzne
kauzy a aj zlé hospodárenie, nezamestnanosť a neporiadok, neistotu.
„Toto sme chceli?“ hovoria. Toto sme
nechceli. Dnešný systém mnohé zlé
veci dovoľuje a ľudia vychovaní komunizmom nemajú problém zneužiť
Pánom Bohom darovanú slobodu...
Preto sa stretáme so zlými vecami.
A je mi smutno aj z toho, že dnes nás
veľmi málo zaujíma svedectvo o Pánu
Bohu, či svedectvo Božieho slova... To
je na nás, aby sme svedčili tak, aby to
všetci počuli: Pán Boh je dobrý, svätý a myslí to s nami len a len dobre.
Svedčiť nie je len povinnosťou farárov
na všetkých stupňoch cirkevnej správy. To je povinnosť rodičov, starých
rodičov, presbyterov, atď. Určite tí,
ktorých sa dotkne Božie slovo, nenechá ľahostajných. Ak meče Boží ľud
prekuje na kosáky, tak aj z bezbožne
konajúcich ľudí Pán Boh urobí svojich
svedkov. „Kamene prehovoria,“ hovorí Božie Slovo. My nie sme kamene.
My sme Božie deti. Pamätajme na to
a vezmime si to k srdcu. |
2019 november SLOVO
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Viete, že...
Pôvod slov
„sloboda“
a „demokracia“
Slovo „sloboda“ je slovanského pôvodu, je naše,
neprevzaté. V tejto podobe,
ako aj v podobe „swoboda“,
ho uvádza už prvý slovenský
slovník, ktorý vypracoval
Anton Bernolák v roku 1825.
Slovník slovenského jazyka
uvádza niekoľko významov
tohto slova:
1. politická a hospodárska
nezávislosť;
2.možnosť voľne, bez cudzieho nátlaku sa prejavovať,
rozhodovať;
3. neobmedzenosť v pohybe,
v mieste pobytu;
4.stav toho, kto nevstúpil
do manželstva;
5. zastaraný výraz pre dovolenku počas výkonu vojenskej služby.
Slovo „demokracia“ je gréckeho pôvodu. Je zloženým
slovom, a to slov „démos“,
čo znamená slobodný muž,
občan, a „kratos“, čo znamená vládnuť. Do slovenčiny sa
dostala cez francúzsky jazyk
v čase po Veľkej francúzskej
revolúcii. Významy tohto
slova uvádza Slovník slovenského jazyka takto:
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Pramene Knihy Daniel
a postava proroka
|

spracoval Daniel Goduš

Kniha Daniel sa spája s rôznymi prúdmi
tradícií v Starej zmluve. Začína citátom
z Kronických kníh (Dan 1, 1) a súvisí
s izraelskou historiografiou.
Periodizácia dejín v knihe Daniel má spoločné
prvky so schematizáciou v tzv. Kňazskom kódexe
(P). V pozadí knihy môžeme pozorovať aj kultické tradície; svedčí o tom dôraz na modlitbu alebo
krátke oslavné hymny podobné žalmom, vyslovené ústami pohanských kráľov. Kultické pozadie
knihy dokladá aj túžba pisateľa po očistení jeruzalemského chrámu, ktorý Antiochus IV. Epifanes znesvätil. Pisateľ knihy Daniel čerpá aj z mytologických predstáv (cf. Dan 7 a i.). Hoci Daniel
nebol prorokom typu starozmluvných prorokov,
jeho zvesť má prorocké črty. Ohlasuje súd Nebúkadnecarovi a Bélšaccarovi, odsudzuje hriech
a oznamuje súd podľa vzoru predexilových prorokov. V knihe Daniel je rozvinutá aj múdroslovná
tradícia Starej zmluvy. Predstavuje múdrosť praktizovanú na kráľovských dvoroch (cf. Dan 1) i apokalyptickú múdrosť obsiahnutú vo víziách (Dan 7
– 12). Okrem toho má spoločné črty s mantickým
veštectvom. Biblickým predchodcom mantickej múdrosti v knihe Daniel je príbeh o Jozefovi,
ktorý mával sny a vykladal ich podobne ako Daniel. Obaja muži – Daniel i Jozef sú označení ako
múdri, vykladajú sny a ich príbehy sa odohrávajú
v exile. Predpovede v knihe Daniel majú formu
vaticinia ex eventu, t. j. predpovede z uskutočnených udalostí.
Podľa knihy Daniel hlavný hrdina a autor sú tá

istá osoba. V tejto súvislosti sa píše, ako si Daniel zapisoval vízie (7, 1; 8, 1 – 2; 9, 4; 10,1). Meno
Daniel je však pseudonym – meno legendárneho
múdreho a spravodlivého muža. Zmienku o Danielovi nájdeme v Starej zmluve v prorockom spise Ezechiela: v Ez 14, 14 a v Ez 28, 3. Biblická tradícia predstavuje Daniela popri Nóachovi a Jóbovi,
ktorí sa vyznačovali zbožnosťou a spravodlivosťou
(Ez 14, 14). V Ez 28, 3 sa hovorí o Danielovi vo výrokoch proti týrskemu kráľovi, ktorý si namýšľa,
že je „múdrejší ako Daniel“. Meno Dnil sa spomína aj v ugaritskom príbehu o Aqhat (14. stor.
pred Kr.). Kráľ Daniel bol otcom Aqhat. Prinášal
obete bohom a vyznačoval sa múdrosťou, spravodlivo rozsúdil prípad vdovy a siroty. Motív súdu
obsahuje aj samo meno Daniel, ktoré v preklade
znamená: Môj sudca je Boh. Biblický Daniel je náprotivkom chaldejských (babylonských) veštcov,
nad ktorými vyniká schopnosťou vykladať sny.
Kým v prvej časti knihy hlavný hrdina sny iba
vykladá (Dan 1 – 6), v druhej časti sám Daniel prijíma vízie (Dan 7 – 12). Na rozdiel od chaldejských
veštcov Daniel pri výklade snov nepoužíva tradičné veštecké praktiky. Zjavenie prijíma od Boha
prostredníctvom modlitby. Prijaté zjavenie charakterizuje symbolický tajomný svet a vyžaduje
si interpretáciu anjela. Súvislosť medzi Danielmi
v biblickej a nebiblickej tradícii nie je celkom jasná. Isté však je, že meno Daniel bol pseudonym
prevzatý zo spisu proroka Ezechiela. Pre pisateľa
bolo výhodné použiť meno Daniel, lebo to bolo
meno proroka, ktoré malo autoritu. Takto bola
zabezpečená aj autorita spisu. |

1. princíp vlády väčšiny,
účasť obyvateľov na výkone štátnej moci, vláda
ľudu; priama demokracia
prostredníctvo referenda,
plebiscitu, a nepriama
demokracia prostredníctvom zvolených zástupcov;
politické hnutie majúce za
cieľ vybudovania sociálnej
spoločnosti pomocou systému postupných sociálnych,
ekonomických a politických
reforiem;
2.princíp rovnoprávneho
uplatňovania vôle všetkých
členov istého zoskupenia
alebo istej organizácie;
3. (vo forme demokracie)
označenie štátov, v ktorých
zvíťazil demokratický spôsob výkonu štátnej moci.

Zdroj: Kniha Daniel, Prednáška ThDr. Sidonie
Horňanovej, PhD. na UTV, 2007.

Spracovala KH podľa
slovnik.juls.savba.sk
2019 november SLOVO
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Svätí, mŕtvi a všetci ostatní
(tri dni v Barcelone)
|

1. Čo znamená názov vrchu,
na ktorom bol Ježiš ukrižovaný?
a. Lebka, b. Miesto sĺz, c. Kosť,
d. Popravisko.
2. Ktorá hora bola zahalená dymom, pretože na ňu
zostúpil Hospodin?
a. Sinaj, b. Chermón, c. Mórija, d. Karmel.
3. Ktoré dve hory sú totožné?
a. Choréb a Mórija, b. Sinaj a
Mórija, c. Sinaj a Choréb,
d. Sinaj a Karmel.
4. Na ktorý vrch išiel Ježiš
pred tým, než ho zajali?
a. Sinaj, b. Golgota, c. Mórija,
d. Olivová hora.
5. Na ktorej hore Šalamún
začal budovať Hospodinov
chrám?
a. Choréb, b. Gerizím, c. Mórija, d. Sinaj.
6. Na horu v ktorej zemi išiel
Abrahám obetovať Izáka?
a. V zemi Mórija, b. V zemi
Choréb, c. V zemi Sinaj,
d. V zemi Chermón.
7. Na ktorej hore dostali Izraeliti 10 božích prikázaní?
a. Mórija, b. Karmel, c. Gerizím, d. Sinaj.
8. Na ktorú horu išiel Eliáš v
sile pokrmu štyridsať dní a
štyridsať nocí?
a. Karmel, b. Chermón,
c. Sinaj, d. Choréb.
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Zuzana Vaľovská

Tieto dni (v Španielsku) a ich tradície
sú o rešpekte voči smrti a o uctení si
kontinuity života.
Každá časť Španielska má svoje vlastné, osobité
zvyky – napríklad na severe Španielska sú keltské
zvyky – tieto dni sa slávia s väčším nadšením ako
v iných častiach krajiny. Väčšina zo zvykov je podobná tým v Mexiku alebo v ostatných španielsky hovoriacich krajinách, no typicky pomaľované
tváre som v Barcelone nikde nevidela. Začnem postupne.
31. októbra je Dia de las Brujas – Deň čarodejníc.
Každý región Španielska tento deň oslavuje inak.
Asi tušíte, že pozadie tejto tradície je, hm, z inej
kategórie. No mne sa páči typická katalánska tradícia zo Sant Feliz Sasserry – tam namiesto jedného
dňa majú dokonca dvojdňový festival čarodejníc!
Ak chcete prestať čítať, nerobte to – to je krásny
príklad, ako staré zvyky naplniť novým obsahom.
Tento festival majú na pamiatku dvadsiatich troch
žien, ktoré boli odsúdené na smrť počas Inkvizície,
potom, ako ich obvinili z čarodejníctva. A čokoľvek si myslíte o čarodejniciach alebo o neomylnosti
cirkvi, asi sa zhodneme, že upaľovanie ľudí nie je
v žiadnom prípade ideálne riešenie…čohokoľvek.
Potom je tu La Castanyada, originálne katalánsky
festival. (Barcelona je katalánske mesto a aj keď teraz Katalánsko patrí k Španielsku, oni sa k svojej
osobitosti a k svojim tradíciám hlásia.) Niekedy sa
La Castanyada začínala 1.novembra, no v posledných rokoch, práve kvôli príchodu Halloweenu
a tradícií, ktoré nie sú ich domáce, začína už 31. ok-

tóbra. Je to jesenný festival, ktorý má svoje korene
v pradávnych pohrebných rituáloch. Aj tieto zvyky
naplnil príchod kresťanstva novým obsahom. (Nevytlačil, ale naplnil. Ako keď tmu naplníte svetlom. Lebo ešte nikoho neosvietilo len vďaka tomu,
že sa nositelia svetla tvárili, že tma neexistuje.)
Pôvod tohto festivalu je v pohrebných jedlách,
niečo ako u nás kary, kde boli servírované zelenina, orechy a malé chlebové rolky, panallety. Jedlo
aj spolu so sladkým vínom sa predáva aj na uliciach. La Castanyera je tradične staršia žena, zabalená v teplých šatách, so zásterou so šálom cez
hlavu, ktorá na ulici pečie a predáva gaštany. Pri
pečení gaštanov doma znejú modlitby spomínajúce
na tých, čo s nami už nie sú. Jedlo symbolizuje spoločenstvo s dušami mŕtvych. Aj to vám znie zvláštne? Len pripomínam, že niečo také prežívame pri
každej jednej Večeri Pánovej, lebo tá odstraňuje
prekážky času a miesta a spája nás s tými, ktorí
jedia v Kristovej prítomnosti nie tak nedokonalo,
ako my, ale už tam Doma, pri jednom stole.
1. november je Dia de Todos los Santos – Deň
všetkých svätých – jeden z najdôležitejších dní

9.  Na ktorom vrchu bojoval
Eliáš s Bálovými prorokmi?
a. Gerizím, b. Sinaj, c. Nébó,
d. Karmel.
10. Na ktorej hore sa po
obsadení zeme Izraelitmi
malo dávať požehnanie?
a. Choréb, b. Gerizím, c. Chermón, d. Ébal.
11. Na ktorom vrchu zomrel
Mojžiš?
a. Sinaj, b. Mórija, c. Gerizím,
d. Nébó.
12. Na ktorom vrch sa
Mojžiš stretol s Bohom v
horiacom kry?
a. Gerizím, b. Ébal, c. Choréb,
d. Karmel.
Spracovala Lucia Godušová
zo zdroja biblehrou.cz.
Správne odpovede:
1. a, 2. a, 3. c, 4. d, 5. c, 6. a, 7.
d, 8. d, 9. d, 10. b, 11. d, 12. c

Kvíz ...
Hory v Biblii
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Karel Kryl
Děkuji
Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest,
Bych mohl věnce vázat,
Děkuji, děkuji za bolest,
Jež učí mne se tázat,
Děkuji, děkuji za nezdar:
Jenž naučí mne píli,
Bych mohl, bych mohl přinést
dar,
Byť nezbývalo síly,
Děkuji, děkuji, děkuji.
Děkuji, děkuji za slabost,
Jež pokoře mne učí,
Pokoře, pokoře pro radost,
Pokoře bez područí,
Děkuji, za slzy děkuji:
Ty naučí mne citu,
K živým, jež, k živým, jež žalují
A křičí po soucitu,
Děkuji, děkuji, děkuji.
Pro touhu, pro touhu po kráse
Děkuji za ošklivost,
Za to, že, za to, že utká se
Láska a nevraživost,
Pro sladkost, pro sladkost
usnutí
Děkuji za únavu,
Děkuji za ohně vzplanutí
I za šumění splavu,
Děkuji, děkuji, děkuji,
Děkuji, děkuji za žízeň,
Jež slabost prozradila,
Děkuji, děkuji za žízeň,
Jež slabost prozradila,
Děkuji, děkuji za trýzeň,
Jež zdokonalí díla,
Za to, že, za to, že miluji,
Byť strach mi srdce svíral,
Beránku, děkuji,
Marně jsi neumíral,
Děkuji, děkuji, děkuji...
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v španielskom kalendári. Španieli oslavujú všetkých svätých v ich kalendári. Počas Dia de Todos
los Santos je voľno a rovnako ako u nás, veľa rodín ide na cintoríny. Vyzerá to však trochu inak,
príbuzní navštevujú hroby a prinášajú svätenú
vodu, kvety, jedlo a pitie. Pre nich je to stretnutie s príbuznými, a tým nemyslím len tých živých,
a dôvod na radosť. Nevidela som tam nikoho, kto
by bol oblečený len v čiernom. My pri návšteve
cintorínov znova prežívame smútok, že naši blízki
nie sú s nami. Španielom je to ľúto tiež, spomínajú
a smútia, ale rovnako sa tešia, že tých ľudí v živote
mohli mať. Áno, úprimne si myslím, že ich prístup
má niečo do seba.
Ja som tento deň začala poľskou omšou (áno,
v Barcelone, predstavte si, čo sa nestane, keď človek len tak vojde do kostola) a zakončila ďalšou,
tentoraz už v španielčine, v kaplnke pri Sagrade
Familii. Jeden z mojich najkrajších zážitkov bolo
byť ešte predtým, počas západu slnka, priamo
v Sagrade Familii. Stavba pôsobí, ako keby vyrastala zo zeme. Viac ako ľudské dielo mi to prišlo,
ako keby všetku tú krásu z kameňa vyťahovali Božie prsty. A ešte všetky tie farby vitrážových okien,
keď začalo zapadať slnko! Keď chcete zážitok, ktorý vás doslova povznesie zo zeme, Sagrada Familia
počas súmraku je presne ono.
2. novembra je Dia de los Muertos – Deň mŕtvych.
Ak ste čakali veľa farebných opisov, sklamem vás.
Síce je to v Španielsku sviatok (v zmysle voľna), nič
podobné ako mexické tradície som nikde nevidela.
Ľudia zvyknú využívať tento deň, aby zašli na ďalšie cintoríny alebo sa videli s rodinou, často oboje
naraz. Takže z môjho pohľadu rodinný sviatok, bez
ohľadu na to, či tu s nami naši blízki sú, alebo sa na
chvíľu vzdialili. |
Zdroj: www.nezabudnitecitat.sk (krátené)
2019 november SLOVO
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Náročný október u nás
|

Ľubomír Beňo

Počas tých takmer sedemnástich rokov, čo sme s mojou rodinou
v Rankovciach, som už viackrát zhodnotil, že asi najnáročnejšie
mesiace v práci tohto cirkevného zboru sú máj a október.
Vtedy býva najviac mimoriadnych
aktivít a prebiehajú aj všetky pravidelné stretnutia, čo všetko treba
pripraviť a zorganizovať. Sme radi,
že medzi našimi členmi nachádzame
odozvu a mnohí radi prichádzajú. Povzbudzujem týmto aj ostatných, ktorí
sa zatiaľ životu v cirkvi vyhýbajú.
Z mimoriadnych aktivít, ktoré sa
konali v našom spoločenstve, alebo
sme sa na nich aspoň zúčastnili:
1.-3. 10. – teologická konferencia
v Poprade s témou: Cirkev a médiá.
Celá tretina všetkých našich evanjelických duchovných sa na prednáškach dozvedala, aké sú moderné
možnosti prezentovania sa cirkvi
v tomto svete. Teším sa, že mnohé
z tam prezentovaných možností aktívne využívame aj v našom cirkevnom zbore (zborový časopis, webstránka zboru, facebookové skupiny),
iné sa chystáme ešte použiť. Veľmi
by sme však pri tomto uvítali pomoc
ochotných šikovných ľudí.
6. 10. – seniorátne stretnutie dorastu v Obišovciach za účasti aj našich
dorastencov. Súčasťou programu bola
návšteva obnovovaného obišovského hradu v lese, duchovný i zábavný
program.
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7. - 11. 10. – ďalší Biblicko-rekreačný týždeň Modlitebného spoločenstva ECAV v našich Herľanoch. V
hlavnej téme Stvorení pre večnosť vo
svojich prednáškach poslúžili Stanislav Grega, senior z Liptova, Štěpán
Rucki, kresťanský lekár pediater z
Třinca a Ján Hroboň, biskup Záp.
dištriktu, počas celého týždňa pomohli s programom viacerí ochotní
bratia a sestry z okolia, na misijných
bohoslužbách v stredu v Rankovciach
vystúpil aj náš zborový spevokol. Pre
asi 60 prihlásených účastníkov to bol
dobrý čas a hodnotný program.
11. 10. – regionálne stretnutie Spoločenstva evanjelických žien v Herľanoch pre sestry z cirkevných zborov
Rankovce, Vyšná Kamenica a Opiná
pripravila moja manželka, koordinátorka pre prácu so ženami v našom senioráte. Duchovným slovom
o rozkvitnutej žene prítomných asi
75 sestier sprevádzala naša sestra
Magraléna Činčurová. Požehnané
stretnutie, účastníčky sa pýtali aj na
ďalšie podobné stretnutie a už teraz
pozývame na seniorátnu minikonferenciu SEŽ, ktorá bude v Herľanoch
aj s nocľahom 13.-14.12.2019.
20. 10. – milá slávnosť zlatá konfir-

mácia pre tých, ktorí pred 50 rokmi
(teda v rokoch 1968 a 1969) skladali
svoj konfirmačný sľub v našom cirkevnom zbore. Na stretnutie prišlo
celkom 19 bývalých konfirmandov.
Po centrálnych bohoslužbách v Rankovciach sa potom spoločne zdieľali o
prežitých rokoch pri obede v Herľanoch.
27. 10. – nedeľa s poďakovaním za
úrody a s výzdobou kostolov z darov
našich záhrad. Ďakujeme tým, ktorí
priniesli niečo zo svojich úrod, aby
takto esteticky zvýraznili charakter
bohoslužieb.
27. 10. – Žatva spevokolov v Budimíre, z nášho seniorátu spolu s naším tri spevokoly, hostia – spevokol
z Bardejova, z Vajkoviec a dva spevokoly z Geče, plný kostol ľudí a dobrý
hudobný zážitok! Oplatilo sa byť tam.
27. 10. – ďalšie z rómskych bohoslužieb, tentoraz v komunitnej záhrade v osade v Rankovciach.

28. - 31. 10. – reformačný modlitebný týždeň Košického seniorátu. Každý večer sme sa pri výmene farárov
seniorátu stretávali po jednotlivých
cirkevných zboroch, v našom zbore
poslúžili sestra farárka A. Debnárová z Budimíra, bratia farári Dušan
Havrila a Samuel Linkesch z Košíc,
reformačné bohoslužby sme mali na
dvoch miestach, počas dvoch večerov
program doplnili milým vystúpením
deti z besiedky v Boliarove a Rankovciach. Ďakujeme.
Počas októbra sme sa zo spoločenstva nášho cirkevného zboru rozlúčili so sestrami: Jolanou Hlavatou, r.
Gaľovou (64 r.) z Boliarova, Valériou
Bakošovou, r. Korečkovou (51 r.) z
Trstian, Annou Handzovou, r. Antolíkovou (98 r.) z Bačkovíka a Elenou Velikou, r. Hrehorovou (92 r.) z
Boliarova. Nech sa naše spomienky
premieňajú na nádej vzkriesenia, akú
nám daroval náš Pán Ježiš Kristus! |
2019 november SLOVO
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CIRKEVNÝ ZBOR ECAV RANKOVCE

PROGRAM ZBOROVÝCH PODUJATÍ

NOVEMBER - DECEMBER 2019
Služby
Božie

09.00
09.00
10:30
10:30

Večera
Pánova

9. december
23. december
5. január
6. január

So 14.
dec.

Večiereň

16:30 Ďurďošík

Ne 15.
dec.

Večiereň

18:00 Herľany
18:00 Trsťany

Ne 22.
sep.

Pamiatka
10:30 Rankovce
posv. kostola

Ne

Bačkovík
Čakanovce
Boliarov
Rankovce

pozývame vás ...
Seniorátne stretnutie mládeže
17. 11. 2019 :: 14:30 hod. :: Košice-Terasa

Konferencia rodín
21. - 24. 11. 2019 :: Tatranské Matliare

DETSKÁ BESIEDKA
Bačkovík Sobota 10:00
Boliarov Piatok 17.30
Čakanovce Nedeľa 9:00
Rankovce Nedeľa 9:30
KONFIRMAČNÁ PRÍPRAVA
Rankovce Nedeľa 14:30
DORAST
Rankovce Nedeľa 15:30
MLÁDEŽ
Rankovce Sobota 18:00
RODINY
rôzne 2. a 4. sobota 19:00
SPEVOKOL
Boliarov Streda 19:30
RÓMSKA MISIA RANKOVCE
Besiedka Štvrtok 17:30
Dorast Štvrtok 18:30
Bohoslužby posl. n. v mes. popoludní
BIBLICKÁ HODINA
Čakanovce Utorok 17:00
Bačkovík Utorok 18:15
Rankovce Utorok 18:00

Seniorátne stretnutie žien

Vianočný koncert kolied

13. - 14. 12. 2019 :: Herľany

26. 12. 2019 :: Čakanovce
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