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Výročná spráVa cirkeVného zboru 
ecaV rankoVce za rok 2019

|  Ľuboslav beňo a Monika beňová

Čie je to svetlo a čo s ním? 
J 8,12: „Ja som svetlo sveta.“

Rok 2019 bol pre nás ďalšou dobrou 
výzvou, ako byť svetlom sveta sviet- 
iacim na vrchu všetkým naokolo (Mt 
5,14). Rok predtým(2018) bol rokom 
veľkých zmien – aj v štátnej politike, 
keď sa po násilnej vražde novinára  
a jeho priateľky prebudil celý národ  
a odhalilo sa veľa podvodov a mafián-
skych praktík siahajúcich až na 
najvyššie miesta, - ale aj v cirkevnej 
politike, keď po veľmi náročnom ob-
dobí plnom útokov došlo k zmenám 
na najvyšších postoch a celá cirkev, ba 
aj národ očakáva, aké zmeny to pri-
nesie pre evanjelickú časť spoločnosti. 
určite to nebude jednoduché ani vo 
svetskom, ale ani cirkevnom prost-
redí. aj v jednom, aj v druhom nutne 
potrebujeme nutnú obnovu a ná-
pravu vecí, pretože inak to spôsobuje 
nespokojnosť a aj odchod ľudí – do 
zahraničia hľadajúc lepšie podmien-
ky pre život, alebo v druhom prípade 
von z evanjelickej cirkvi hľadajúc 
lepšie duchovné zázemie.
 Tak, ako slovensko má čo dať svo-
jim obyvateľom, pokiaľ nebude poli-
ticky tunelované a ekologicky devas-
tované, tak aj naša evanjelická cirkev 
a.v. na slovensku má čo ponúknuť 
a dať svojim členom, ako aj celej 
spoločnosti. a nehovorím iba o hod-

notách, ktoré vytvorili naši predko-
via v minulosti, ale najmä o hodno-
tách, ktoré máme cez naše učenie 
zverené od boha. v našej cirkvi 
máme veľa možností, ako duchovne 
rásť a formovať sa podľa božej vôle. 
vďaka bohu, že tak môžeme aj pria-
mo v našom cirkevnom zbore.
 Pán a spasiteľ Ježiš kristus svojim 
učeníkom, keď ho počúvali pri kázni 
na vrchu (Mt 5-7) rovno povedal: „vy 
ste svetlo sveta.“ To nebol príkaz, ale 
konštatovanie. on nepovedal: „buďte 
svetlo sveta!“, akoby sa museli stále 
ešte zdokonaľovať a čakať na nejaké 
uvedenie, iniciáciu, inštaláciu do 
úradu kresťana. každý, kto pozná vo 
svojom živote krista, ktorý zomrel  
a zmŕtvychvstal, sa stáva hneď svet-
lom sveta pre tento svet. To je veľké 
poverenie. Tak sme aj my svetlom  
v našej spoločnosti.
 ale pravda je aj to, že svetlo, ktorým 
svietime, nie je v skutočnosti naše 
svetlo. My svojimi skutkami a rečami 
nemáme ukazovať na seba: „Pozrite, 
ja som kresťan, buďte aj vy ako ja!“ 
svetlo, ktoré je v nás, je totiž svetlom 
samotného krista, boha celého sve-
ta. on prišiel do tmy falošných istôt, 
náboženskej zaslepenosti, politického 
narcizmu a zároveň neprestajne sa 

prepadávajúceho nihilizmu obyčajne 
človeka. on prišiel dať nádej tomuto 
svetu, ktorý hynul vo svojej tme, dať 
život tam, kde vládne smrť (J 1,4-5). 
To on sám je tým svetlom, ktoré ne-
sie cez nás, údy svojho tela (1k 12,27) 
do celého sveta. 
 keď to povedal zákonníkom  
a farizejom, oni sa na neho slovne 
vrhli, pretože cítili, ako sa im stráca 
pôda pod nohami. Tesne predtým si 
nevedeli čo počať s hriešnou ženou 
a on to bravúrne vyriešil podľa slov 
zákona aj príkazu lásky (J 8,1-11). ba 
práve takto sa prejavuje svetlo sveta! 
Tak to chce aj po nás, svojej cirkvi, 
náš boh a Pán. Tak, ako on, ani my 
si nemáme zakrývať oči pred prob-
lémami tohto sveta, ale máme stáť  
a aktívne pôsobiť uprostred plačúcich 
a núdznych, aby sme im vedeli podať 
pohár vody, skyvu chleba, plášť do 
zimy alebo poskytnúť strechu nad 
hlavou (Mt 25,35-36). nemáme 

právo naše kresťanstvo skrývať iba 
medzi múry kostolov (ako to po nás 
chceli v čase prenasledovania cirk-
vi, napr. počas komunistickej dik-
tatúry). svetlo, ktoré je božie, nechce 
byť ukryté pod nádobu (Mt 5,15), ale 
chce a má ísť do tmy sveta.
 Tak poďme aj my ako evanjelická 
cirkev uprostred nášho národa, 
poďme aj my, ako cirkevný zbor 
v našom prostredí a nesme tú 
pochodeň svetla viery aj od našich 
predkov, aby tma už viac nepohlco-
vala to, čo pohlcovať nemôže a ani 
nesmie! Máme kristovo svetlo, každý 
jeden z nás a tak je výsadou a aj úlo-
hou každého jedného z nás niesť jeho 
žiaru všade tam, kde žijeme a kam 
nás ešte Pán boh zavedie!

bohoslužobný žiVot

nedeľné stretnutie kresťanov tvorí 
vrchol nášho kresťanského života.  
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i keď sa v postmodernej dobe medzi 
ľuďmi šíri akési hnutie viery bez 
cirkvi, t.j. že „ja verím, ale cirkev 
k tomu nepotrebujem“, prípadne 
„cirkev áno, ale ja si vyberiem, ktorá 
časť z nej mi vyhovuje a to budem 
považovať za svoje spoločenstvo“, 
napriek tomu všetci spolu tvoríme 
cirkevný zbor. nie iba mladí, nie iba 
sestry, nie iba s nejakou špeciálnou 
skúsenosťou či schopnosťou, ale 
všetci spolu, bratia aj sestry sa podľa 
biblického vzoru schádzame, aby sme 
v nedeľu spoločne oslavovali nášho 
boha a Pána. Práve na bohoslužbách 
sa podľa G 3,28 („nie je ani Žid ani 
Grék, nie je ani otrok ani slobodný, 
nie je ani muž, ani žena, lebo všetci 
jedno ste v kristovi Ježišovi.“) stre-
távajú muži aj ženy, starší aj mladší, 
bohoslužby nerozdeľujú podľa názo-
rov, postavenia, politickej (či inej) 

orientácie, bohatstva, zdravia či 
čohokoľvek iného. Preto sú pozvaním 
pre skutočne každého, aby sme tam 
všetci spojili svoje hlasy do piesní  
a mysle do modlitieb.
 Je veľmi dobré, že do služieb 
božích sa zapájajú viacerí. nie sú 
tak sústredené iba na farára, cez 
ktorého by sa robilo niečo ako diva- 
delné vystúpenie pre publikum.  
v našom cirkevnom zbore sme 
naučení si navzájom poslúžiť okrem 
vonkajšej náplne bohoslužieb (úprava 
miesta konania – upratovanie, vyz-
dobenie a iné) aj v samotnom pro-
grame: pravidelne starozmluvný  
a novozmluvný text čítajú ochot-
ní bratia a sestry – to zabezpečuje  
miestny kurátor, prípadne podľa 
toho, kto upratuje, na kom je rad, 
ten aj číta (tak v boliarove). veľmi si 
cením aj reakcie poslucháčov počas 

kázní, to znamená, že kázeň nie je 
iba počúvanou prednáškou, ale keď 
je to vhodné, v každom jednom kos-
tole dokážu účastníci zareagovať 
(odpovedať na otázku, prípadne aj 
niečo vysvetliť, doplniť).
 kázňové texty sú vyberané dopre-
du s prihliadnutím na odporučenú 
tému nedele. veľmi by nám pomohla 
projekcia textov či myšlienok kázne, 
pretože videné je omnoho viac vní-
mané ako len počuté. aj tu treba 
ochotných pomocníkov.
 Prax stretávania sa presby-
terov pred bohoslužbami na mod-
litbách vyjadruje záujem (najlepšie  
v Čakanovciach a bačkovíku), celkom 
iné sú bohoslužby vymodlené, cel-
kom iné bez modlitebného zápasu.
 Hudobne sú bohoslužby dopre-
vádzané hudbou na organe,  
v súčasnosti máme v cirkevnom zbore 
celkom 7 kantorov, ktorí slúžia (Ga-
briela beňová, Maroš Matej, andrea 
Petriková, andrea Hrehorová, lenka 
Grešová, nikola korečková a Renáta 
Šišková). Povzbudzujem účastníkov, 
aby sa pridali spevom k piesňam  
a spev tak išiel mohutnejšie.
 bohoslužby viackrát v roku, naj- 
mä na slávnosti spestril spevokol, ale 
aj deti z besiedok, dorast a mládež.  
v čase neprítomnosti domácich 
farárov ochotne pomohli najmä br. 
igor Mišina a br. František korečko.

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY 
v cirkevnom zbore máme štyri 
pravidelné bohoslužobné miesta  
v kostoloch. Štatisticky: počas roka 
2019 sme mali celkom 205 rôznych 

hlavných bohoslužieb s priemer-
nou účasťou 201 počas jednej ne-
dele (a sviatku) – to je v priemere  
o 16 účastníkov menej než vlani (je 
to však len štatistický údaj, ktorý 
skresľujú veľké slávnosti najmä  
v roku predtým). To je 28% členov 
cirkevného zboru. Priemerná účasť 
podľa jednotlivých fílií: Rankovce 46 
(-15 oproti predošlému roku), boliar-
ov 57 (0), bačkovík 52 (-1), Čakanovce 
45 (-1). 
 najväčšia účasť bola všade, 
okrem bačkovíka na Štedrý večer,  
v bačkovíku na pam. posvätenia kos-
tola. naopak, najmenej najmä vtedy, 
keď sa konala nejaká slávnosť v inom 
kostole a bohoslužby boli posunuté na 
skorú rannú hodinu (tak v Rankov-
ciach 5. po veľkej noci a v boliarove 
14. po Trojici), alebo pre konfirmáciu 
v susednom zbore (tak bačkovík na 
1. slávnosť svätodušnú), či viac aktivít 
počas nedele (tak v Čakanovciach  
v 23. po Trojici).

VEČERNÉ BOHOSLUŽBY 
NA MALÝCH FÍLIÁCH
na troch menších fíliách (Herľany, 
Ďurďošík a Trsťany) sa konajú 
večerné bohoslužby raz v mesiaci  
v atmosfére pripomínajúcu rodinu. 
v Mudrovciach sme už stretli iba na 
pam. posvätenia zvonice, rovnako aj 
v Žírovciach. 

PÔSTNE A ADVENTNÉ 
VEČIERNE
Pôstne a adventné večierne sú menej 
navštevované, konajú sa v každej fílii 
v kostole (Rankovce na fare). Účasť 
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býva približne 12 účastníkov (najviac 
Rankovce).

sViatosti, konfirmácia 
a ostatné stránky

KRST SVÄTÝ
Po rekordnom roku 2018 (30 
pokrstených) sme mali celkom 21 kr-
stov. Z nich bol jeden dospelý, ktorý 
prejavil záujem o našu cirkev, ale ani 
u nás nebýva a 15 bolo rómskych kr-
stov. slovenské deti sa nám nerodia  
a aj z tých 5, čo sme pokrstili, na 
území nášho zboru bývajú iba 3 
(rodičia aj tých zvyšných dvoch sa 
však hlásia ku nám). Je to veľmi málo, 
ak nás je niečo cez sedemsto, aby sa 
aspoň zachoval stav zboru, ročne by 
sme mali (matematicky) pokrstiť 10 
slovenských detí.
 Rómovia sa nám všeobecne síce 
nehlásia k nášmu zboru, nepla-
tia si (až na pár výnimiek) cirkevný 
príspevok, považujeme ich za misijný 
cieľ. sviatosť krstu v nijakom prí-
pade nemôžeme odmietať, vždy pre-
bieha stretnutie, kde si vysvetľujeme 
zmysel krstu a po vyrovnaní sa 
s cirkevným zborom nič nebráni 
krstu. niekoľko detí aj spomedzi 
rómskych bolo pokrstených z bi-
doviec či Ďurkova po písom-
nom súhlase miestneho duchov- 
ného.
 
VEČERA PÁNOVA
večera Pánova býva (formou b podľa 
Chrámovej agendy) prisluhovaná 
pravidelne v prvú nedeľu mesiaca, cez 
pôst a advent ešte raz navyše. Účasť 

býva pekná, prichádzajú takmer 
všetci. sviatosť sme mali počas nedieľ 
celkom 14-krát, dvakrát aj na večierni 
v Trsťanoch, raz na biblickorekr. 
týždni Modlitebného spoločenstva   
v Herľanoch a raz na mládeži formou 
prispôsobenej sederovej večere. Cel-
kom sme mali 2031 komunikantov 
(-15), najviac v bačkovíku, najmenej 
v boliarove.

KONFIRMÁCIA
Po riadnej príprave sa podarilo 
uskutočniť aj slávnosť konfirmácie 
dvoch rómskych dievčat a troch do-
spelých žien. Rómski konfirmandi 
sa stretávajú v samostatnej skupine, 
čo je síce škoda, že nie je miešaná 
skupina, ale vychádzame tým  
v ústrety aj ich požiadavkám. Takto 
sú otvorenejší a reagujú aj tak, ako by 
inak mali zábrany.
 slovenských detí máme v druhom 
ročníku 8, stretnutia s nimi bývajú 
raz v týždni v nedeľu poobede pred 
dorastom, trvajú hodinu. konfir-
mandi počas roka absolvovali tri 
sústredenia (jedno na fare, druhé  
v Gerlachove a tretie ako seniorátna 
konfivíkendovka poriadaná seM-om 
vo veľkom slavkove), zúčastnili sa se-
niorátneho kola biblickej olympiády 
a v druhej polovici roka boli pozvaní 
na stretnutia mládeže, kde sa niek-
torí už zapojili.

SOBÁŠ
sobáše sme mali celkom tri, všetky 
zmiešané. sobáš sa koná vždy po 
náležitej príprave – niekoľkých (asi 5) 
stretnutí snúbencov na fare.

POHREBY
Rozlúčili sme sa až s 25 (+12) bratmi  
a sestrami, veľmi veľa. Pre porov-
nanie rovnaký počet pohrebov sa 
konal v tomto cirkevnom roku ešte 
počas štyroch iných rokov (1979, 
1986, 1996, 2006), iba raz bolo pohre-
bov viac (v r. 1971 – 30 pohrebov), 
inak vždy menej. Z tohto počtu boli 
4 pohreby rómske a 2 ľudí sme po-
chovali z inokadiaľ po žiadosti rodiny.
 Pred pohrebom je zvyk raz, alebo 
dvakrát sa stretnúť pri spievaní, ktoré 
organizujú poverení ľudia z príslušnej 
fílie. Po pohrebe býva tiež posedenie, 
kar. Tradíciou je, že sa začína modlit-
bou a končí predtlačenou piesňo (es 
405). Počas karu sa koná zbierka na 
potreby cirkevného zboru. 

POČET ČLENOV
Podľa matričných údajov nás je na 

konci roku 2019 o 14 členov menej -  
celkom teda 706. 

Vnútromisijný žiVot 
cirkeVného zboru

koľko spolupracovníkov máme 
okrem presbyterov v našom cirkev-
nom zbore? Taká otázka prišla zo 
seniorského úrad a my sme usilovne 
počítali: kantori, vedúci besiedky, do-
rastu, mládeže, spevokolisti ... vďaka 
Pánu bohu sme mohli poslať odpoveď, 
že máme okolo 60 spolupracovníkov, 
s presbytermi ešte viac – 80 (niek-
torí slúžia na viacerých pozíciách). 
To znamená, že 10% cirkevného 
zboru je zapojených do jeho života. 
vynikajúce! kiežby ich bolo aj 30%! 
optimálne by bolo, keby mal každý 
člen zboru svoj podiel svojimi ob-
darovaniami, kto môže, pomôže na 
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bohoslužbách, kto môže, prípravou 
aktivít, zabezpečením pohostenia, 
obsluhou ozvučenia, projekcie, foto-
grafovania, alebo návštevnou, dia-
konickou či modlitebnou službou. 
 Takto prebieha život a prá-
ca cirkevného zboru a tam, kde 
vidieť záujem a ochotu, prichádza aj 
požehnanie. kde niet záujmu, niet 
ani modlitieb, ani snahy, tam čo 
čakať? Zázrak nejakého prebudenia 
a zdravého, živého spoločenstva? Ten 
prichádza iba tam, kde je skutočne 
očakávaný s dychtivou túžbou po 
prebývaní Pána boha v danom 
spoločenstve. Poďme aj my do toho!

DETSKÁ BESIEDKA
Deti dostávali opäť priestor pre svoje 
stretnutia na štyroch slovenských a 
jednej rómskej besiedke (o tej neskôr). 
Medzi vedúcich v Čakanovciach 
nám pribudli sestry Janette Peková 
a Renáta Šišková. Povzbudzujeme 
rodičov, aby pamätali na to, že aj ich 
deti potrebujú svoje spoločenstvo, 
aby mohli rásť nie iba ako nejaké 
samorasty, ale ako zdravé božie deti 
v spoločenstve iných božích detí.
niekoľkokrát nám deti vystú-
pili so svojím programom aj na 
bohoslužbách (najmä vianoce  
a deň matiek), začiatkom roka deti aj  
s rodičmi navštívili v Prešove diva- 
delné predstavenie legenda o zak- 
liatom meste, v lete bol zorganizovaný 
pobytový tábor v kokošovciach 
(okres Prešov), detí bolo 40, o ne 
sa staral tím 9 vedúcich. na jeseň 
sa veľa našich detí (tvorili celkom 
tretinu všetkých zúčastnených) za-

pojilo do seniorátneho stretnutia detí 
v nižnej kamenici. v boliarove deti 
tradične na vianoce chodia s koledou 
po domácnostiach.

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 
NA ŠKOLE
evanjelická náboženská výchova sa 
na území nášho zboru vyučuje na 
dvoch malotriedkach, kam chodia 
výlučne rómski žiaci. 
 Do školy v Herľanoch (ročníky 0.-
3. plus špeciálne triedy) chodia deti  
z Rankoviec, na náboženstve 
ich máme všetky, 73 na štyroch 
vyučovacích hodinách. vyučujú  
miestni farárovci. staršie rómske deti 
z Rankoviec chodia do keceroviec  
a vtáčkoviec, kde nemáme dosah.
 v bačkovíku (ročníky 0.-3.) sa 
vyučuje aj katolícke náboženstvo, na 
naše – 2 vyuč. hodiny - chodí väčšina 
(45 detí).
 naše slovenské deti chodia do 
školy v bidovciach, ale mnoho aj 
rovno do košíc. v bidovciach vyučuje 
náboženstvo brat farár J. Hruška  
a dve hodiny s. farárka beňová (1.-2. 
ročník – 11 detí, 7. a 9. ročník – tiež 
11 detí).

DORAST
konfirmandi sa ako súčasť svoj- 
ho spoznávania života v cirkevnom 
zbore stretávajú pravidelne v nedeľu 
aj na stretnutí dorastu. vedúcich 
máme štyroch (Gabriela beňová, 
adam Hrehor, Šimona ondrašiková  
a Maroš Matej). okrem 
konfirmačných aktivít dorastenci 
absolvovali popri deťoch svoj doras-

tenecký tábor v kokošovciach (15 
dorastencov, niektorí z kamenice, 5 
vedúcich), počas neho vystúpili na 
vrch Šimonka, na jeseň sa zúčastnili 
seniorátneho stretnutia dorastencov 
v obišovciach.
 o rómskom doraste bude správa  
v časti o rómskej misii.

MLÁDEŽ
Mládež sa nám stretáva v sobotu večer 
na fare pod vedením tímu v zložení: 
k. Hašková, T. beňo, Š. ondrašiková,  
M. Matej a G. lukáčová. súčasťou 
stretnutí sú piesne, modlitby, ro-
zhovory, aktivity, často chodia spolu 
do mesta, ale len tak posedia s pizzou. 
 Počas jarných prázdnin zor-
ganizovali niekoľkodňový pobyt  
v liptovskom Jáne, v lete zase tábor  
v oravskom Podzámku aj s návštevou 
hradu. na obidve aktivity pozvali 
aj mládežníkov z gelnického, či ka-
menického zboru. už po druhýkrát 
stáli pri organizovaní seniorátneho 
stretnutia v košiciach na Terase, 
pripravili seniorátne mládežnícke 
bohoslužby v Čakanovciach, alebo 
aj zborové mládežnícke bohoslužby 
v Rankovciach a boliarove. Počas 
predveľkonočných bohoslužieb si 
opäť vzali na starosti čítanie pašií.
 Mládežníci sa schádzajú aj cez 
týždeň na svojich skupinkách, chlap-
ci majú jednu, dievčatá dve.
 
RODINNÉ SPOLOČENSTVO
Mladšie rodinné spoločenstvo (bývalí 
mládežníci) sa stretáva približne raz 

za mesiac. sú tam ešte malé deti a tak 
ich stretnutia sa musia prispôsobovať 
im.
 staršie spoločenstvo má svoj čas 
pri piesňach, téme a diskusii zase 
dvakrát mesačne po rodinách, v lete 
počas víkendu navštívili maďarský 
egerszalok, navštívili podobné 
spoločenstvo v beniakovciach.
 Milou aktivitou bol po prvýkrát 
v cirkevnom zbore zorganizovaný  
v rámci národného týždňa 
manželstva večer v Herľanoch za 
účasti 24 manželských párov, poz-
vanie so slovom prijali manželia 
korečkovci z bačkovíka.

BIBLICKÉ HODINY DOSPELÝCH
biblické hodiny mnohí ponímajú ako 
priestor pre dôchodcov, keďže bývajú 
v strede týždňa. v skutočnosti je to 
však možnosť hlbšie a podrobnejšie 
skúmať bibliu, Písmo sväté. Takto sa 
nám prichádzajú bratia a sestry iba 
v Čakanovciach a v bačkovíku (na 
oboch miestach pribl. 8 účastníkov). 
Počas roka 2019 sme prebera-
li 2. list Tesalonickým a list Júdov 
výkladovým spôsobom, neskôr sme 
sa začali venovať Markovmu evanje-
liu formou otázok a diskusie.

MODLITEBNÉ TÝŽDNE
v našom cirkevnozborovom 
spoločenstve už niekoľko rokov počas 
pôstneho aj adventného modliteb-
ného týždňa slúžia slovom ochotní 
bratia a sestry v rámci všeobecného 
kňazstva. a tak je to dobre. kon-
com októbra sa zase konal seniorát-
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ny reformačný modlitebný týždeň 
so službou farárov v senioráte po 
všetkých zboroch, tak aj u nás. 
Priemerná účasť na jednom stretnutí 
bola 18 účastníkov.

SPEVOKOL SPIEVAJÚCE SRDCE
Štvorhlasný spevokol tvorí 17 spe-
vákov pod vedením sestry Renáty 
Šiškovej. Trénuje v teplých mesia-
coch v kostole v bačkovíku, v zim-
ných vo firme brata dozorcu v boliar-
ove. Počas roka vystupoval celkom 
18-krát pri rôznych bohoslužobných 
príležitostiach, počas sviatkov, pri 
koncerte talentov v boliarove, na 
Žatve spevokolov v budimíre, na 
obecnej slávnosti v Herľanoch.
 výnimočné boli tri programy:
 1. spoločný koncert s opinským 
spevokolom na svätodušný pondelok 
v Čakanovciach;
 2. návšteva cirkevného zbo-
ru oldřichovice v Českej repub-
like (rodisko našej sestry farárky), 
tam spevokol vystúpil v sobo-
tu na špeciálnej biblickej hodine  
a v nedeľu na slávnosti výročia 
založenia tamojšieho cirkevného 
zboru, milým bol pripravený výlet do 
okrasnej záhrady kapias v Poľsku ako 
aj ku pamätnému kamennému oltáru 
v lese pri bielsko-bialej;
 3. vianočný koncert kolied  
v Čakanovciach pripravený práve 
vystúpením spevokolu blokom piesní, 
prezentovali sa tam aj besiedky.

ZBOROVÉ KONCERTY
naše zborové koncerty sa už dostali 
do piateho ročníka svojej existen-

cie. iniciatíva a organizovanie vyšlo  
a podpora stále vychádza z našich be-
siedok.
 1. koncert talentov v máji sa po-
darilo pripraviť v boliarove. Tu sa 
predstavili svojimi talentami hudob-
níci z nášho zboru, prvýkrát však bola 
aj výstava obrazov či detské tanečné 
predstavenie.
 2. vianočný koncert kolied prip-
ravil v Čakanovciach spevokol.

ZBOROVÝ VÝLET
už trinásty zborový výlet tentoraz 
smeroval na absolútny východ slov-
enska, účastníci navštívili obec nová 
sedlica aj s jej prírodnou scenériou 
či „domčekom deduška večerníčka“, 
cestou späť si prezreli gréckoka-
tolícky kostolík v uličskom krivom  
a navštívili minizoo v snine.

RÓMSKA MISIA
v našom zbore sa už dlhodobo, 
niekedy od r. 1996 venujeme aj 
vonkajšej misii smerom k Rómom. 
Rozsiahlejšia práca v tejto oblasti je 
priamo v obci Rankovce, okrem toho 
misionári Jon a Tanja Parksovci, či 
kristen Wollam prichádzajú v spolu-
práci s miestnymi školami aj do ko-
munít v Čakanovciach a bačkovíku.  
s aktivitami pomáhajú aj dobrovoľníci 
z cirkevného zboru.

DETSKÁ BESIEDKA
vo štvrtok večer je na fare vyhradený 
čas pre deti a ich besiedku. vedú ju 
miestni farári, pomáhajú im róm-
ski dorastenci. Deti prichádzajú radi,  
v priemere ich prichádzalo 33, naj- 

viac 48. opäť sa v lete konal pre tie- 
to deti v spolupráci s misijným tí-
mom mladých ľudí zo sliezskej cirkvi 
(ČR) denný tábor, jeho súčasťou bol aj 
výlet detí autobusom a vláčikom na 
alpinku do košíc. aj niektoré z róm-
skych detí sa zúčastnili seniorátneho 
stretnutia detí v nižnej kamenici.

DORAST
Taktiež vo štvrtok, po besiedke 
dostávajú priestor deti od 13 ro-
kov – dorastenci. aj títo prichádzajú 
radi, býva ich približne 20, stretnu-
tia sú plné hier, božieho slova (v r. 
2019 lukášovo evanjelium a život 
Mojžiša), ale aj modlitieb. v lete bol 
i pre nich českým tímom vytvorený 
denný večerný tábor.

KONFIRMÁCIA
v rámci rómskej misie sa koná aj 
konfirmačná príprava, v roku 2019 
boli konfirmované 2 dievčatá a 3 do-
spelé ženy.

SKUPINKY
stretávajú sa dve dievčenské sku-
pinky, jedna v Rankovciach a druhá 
v bačkovíku, pod vedením sestry 
k. Wollam a našej sestry presbyter-
ky R. Tancošovej. sú zamerané na 
kreatívnu činnosť a biblické príbehy.
v nedeľu podvečer (raz za dva týždne) 
sa zase u s. Wollam s pomocou sestry 
farárky stretáva ženská skupinka.

BIBLICKÉ HODINY
biblická hodina býva v utorok večer 
na fare, vedie ju sestra farárka, 
prichádza približne 8 ľudí. Preberané 

boli základy kresťanského života for-
mou prezentácií.

RÓMSKE BOHOSLUŽBY
samostatné rómske bohoslužby 
bývali v spolupráci s misionármi  
z usa raz mesačne v nedeľu večer, 
celkom sa ich uskutočnilo 6.  
v priemere prichádzalo približne 20 
účastníkov.

NÁVŠTEVY
v máji nás navštívil tím z usa 
na bohoslužbách, ale zároveň 
navštívili so svojím programom aj 
školy v Herľanoch, Čakanovciach  
a bačkovíku. v decembri zase prišli 
hostia z Rakúska a pripravili program 
vianočné dieťa pre deti z komunity  
v bačkovíku.

KOMUNITNÁ 
A SOCIÁLNA PRÁCA 
na fare počas pracovných dní pre-
biehajú aj aktivity komunitného 
centra (pod vedením oZ eTP slo- 
vensko). v roku 2019 sa viaceré pro-
jekty skončili, do júna trval klub pre 
stredoškolákov, od septembra v spo-
lupráci so školami funguje školský 
klub pre 4. a 5. ročník ZŠ a klub detí 
zapojených v mentorskom programe.
 oZ Pre lepší život – práca v róm-
skej misii je úzko prepojená aj so so-
ciálnou inklúziou a pomocou. Tieto 
sa dejú v našom cirkevnom zbore naj- 
mä cez aktivity oZ Pre lepší život.

DIAKONIA
opäť sa podarilo vďaka ochotným 
členom nášho spoločenstva pripraviť 
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12 vianočných balíčkov pre detské 
domovy (cez oZ otcovo srdce).  
v decembri boli v zbore konané aj 
dve špeciálne ofery – na podporu 
rodín postihnutých výbuchom plynu 
v Prešove – vyzbieralo sa celkom 
1.558,10 € a štedrovečerná ofera ako 
každý rok aj teraz bola poslaná na 
odd. detskej onkológie v košiciach 
(suma: 1.909,- €).

PASTORÁLNA STAROSTLIVOSŤ
návštevy farárov (najmä sestra farár-
ka) sú tiež dôležitou súčasťou života, 
najmä pri starších bratoch a sestrách. 
Teší nás, že aj iní bratia a sestry sa 
navštívia aj s duchovným podtextom. 
v roku 2019 sme zaznamenali veľmi 
malý záujem o prislúženie sviatosti 
večere Pánovej v domácnosti, čo je 
škoda. kresťan by mal vyhľadávať 
možnosti pristupovať ku nej, ak 
sa nedá pravidelne v kostole, tak 
aspoň raz v roku by si mal nájsť čas  
a možnosť aj na toto.

ZBOROVÝ ČASOPIS SLOVO
Časopis s dlhoročnou tradíciou – už 
24. ročník – vychádza každý mesiac, 
v r. 2019 vyšlo 10 čísiel. Do redakčnej 
rady pribudli sestry Mária Hrehoro-
vá a Janette Peková. Takmer všetky 
články sú autorské.

INTERNETOVÁ STRÁNKA 
ECAV.RANKOVCE.SK 
A DISKUSNÁ SKUPINA 
NA SOC. SIETI: 
internetová stránka zboru počas roka 
bola v núdzovom režime, pretože 

sa pracuje na jej obnove. nová už aj 
existuje (nie je však dostupná), je ju 
však potrebné prerobiť aj na rozhra-
nie užívateľov cez mobilné telefóny.
 okrem nej existuje diskusná sku-
pina na sociálnej sieti Facebook pre 
členov cirkevného zboru, kde bývajú 
čerstvé informácie, fotografie z aktivít 
sú za dostupné na účte zboru na www.
zonerama.com. uvítali by sme pomoc  
v starostlivosti pri umiestňovaní 
fotografií. 

KONVENT, PRESBYTERSTVO 
A PREDSEDNÍCTVO 
CIRKEVNÉHO ZBORU
Presbyterstvo sa v uplynulom roku 
stretlo dvakrát, raz pri výročnom 
rokovaní, druhýkrát pri ďalšom 
plánovaní života nášho spoločenstva.

SPOLUPRÁCA 
SO SAMOSPRÁVOU
obce, v ktorých žijú členovia nášho 
cirkevného zboru, nám vychádza-
jú v ústrety a sú ochotní pomôcť, 
keď treba. v bačkovíku, boliarove 
aj Čakanovciach sa v lete starajú  
o kosenie okolo kostola. v Rankov-
ciach nám pomohli finančne  
s výletom na rómskom detskom tá-
bore, boliarov nám okrem iného 
prispieva finančne na náklady kosto-
la, dominanty obce, v Čakanovciach 
nám pomohli pri oprave sociálneho 
zariadenia, v Herľanoch nám posky-
tujú priestor na svojom úrade pre 
naše večierne, podobne v Mudrov-
ciach, Herľany si pozvali náš spevokol 
do programu na deň obce. Začiatkom 

roka sme mali v Herľanoch pracovné 
stretnutie so starostami našich obcí  
s prezentáciou našej činnosti.

hospodárenie

samozrejme sa v roku 2019 aj 
opravovalo a riešili hospodárske 
záležitosti.
 na FaRe sa konečne podarilo 
všetko pripraviť pre asfaltovanie 
dvora a napokon sa v auguste po-
darilo dvor po asi štyroch rokoch 
príprav pekne zaliať asfaltom. okrem 
toho boli ešte na fare vymenené de-
ravé žľaby, do zborovky zakúpený 
nový koberec. v hornej časti dvora 
sa začalo s úpravami – na časti boli 
položené zatrávňovacie tvárnice,  
v záhradnej časti sa upravuje povrch 
pivnice.
 Práce na jednotlivých fíliách:
 RankovCe: Tu sa podarilo zno- 
vu po rokoch natrieť strechu celého 
kostola, aj celý múrik, opravné boli aj 
žľaby.
 baČkovÍk: v kostole boli vy- 
menené svietidlá a vypínače, v ex-
teriéri boli zrezané staré, prerastené 
tuje a bola urobená nová výsadba.
 boliaRov:  Počas roka boli uro-
bené menšie opravy (diera v streche), 
opravené a upravené boli rúcha na 
oltári.
 ČakanovCe: Čakanovskí veriaci 
v kostole urobili elektrické kúrenie 
pod lavicami, opravovali soc. zaria- 
denie pri kostole a pripevnili 
inštaláciu proti lastovičkám. 
 srdečne všetkým, ktorí pomohli 

aj pri týchto potrebných prácach, 
ďakujeme.

praVidelné tíždenné 
aktiVity počas  roka
PonDelok: školský klub detí, klub 
róm. stredoškolákov; mentorský pro-
gram, tím mládeže;
 uToRok: školský klub detí, klub 
róm. stredoškolákov, náboženstvo  
2 hod. – bačkovík, róm. dievč. sku-
pinka v bačkovíku, róm. biblická 
hodina; bibl. hodina Čakanovce, 
bačkovík;
 sTReDa: školský klub detí, klub 
róm. stredoškolákov; náboženstvo 
Herľany 4 hod.; mentorský program; 
róm. konfirmačná príprava; spevo-
kol; besiedkový tím 1x mes.;
 ŠTvRTok: školský klub detí, klub 
róm. stredoškolákov; náboženstvo 
bidovce 2 hod.; róm. besiedka, róm. 
dorast
 PiaTok:  besiedka boliarov, 
dievčenská skupinka; chlapčenská 
skupinka; 
 soboTa: besiedka bačkovík; 
róm. dievč. skupinka; mládež; 1x  
v mes. večierne Ďurďošík, Trsťany; 
2x v mes. rodinky; 1x v mes. stret. 
redakčnej rady slova;
 neDeĽa: bohoslužby Čakanovce, 
bačkovík, Rankovce, boliarov, besied-
ka Rankovce, besiedka Čakanovce, 
konfirmačná príprava, dorast, róm. 
žen. skupinka; 1x v mes. večierne 
Herľany. 
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chronológia žiVota 
cirkeVného zboru
počas roka 2019

31. 12. - 1. 1. vítanie nového roka – 
rodinky v bačkovíku 
31. 12. - 1. 1. vítanie nového roka – 
mládež na fare v Rankovciach 
1. 1. novoročné bohoslužby s losovaním 
biblických veršov
27. 1. výročný filiálny konvent,  
boliarov   
3. 2. výročné filiálne konventy, 
Čakanovce a Rankovce 
10. 2. výročný filiálny konvent, 
bačkovík 
10. 2. mládežnícke bohoslužby, 
Rankovce, hosť: ondrej kolárovský
10. 2. návšteva dorastu vo vyšnej ka-
menici
10. 2. výročné zasadanie zb. presbyter-
stva, Herľany
15. 2. manželský večer, Herľany
15. - 18. 2. víkendovka mládeže, lip-
tovský Ján
18. 2. revízny výbor, Rankovce
20. - 22. 2. pobyt detí z róm. komu-
nity, kysak (cez eTP)
24. 2. výročný konvent, Rankovce
24. 2. rómske bohoslužby, Rankovce
2. 3. inštalácia predsedníctva eCav, 
Zvolen
2. 3. návšteva mládeže z budimíra
3. 3. volebný konvent kurátorky, bo-
liarov
3. 3. návšteva rodiniek v beniakovciach
9. 3. jarná brigáda na fare
10. 3. rómske bohoslužby, Rankovce
17. 3. návšteva dorastu z vyšnej kame-
nice
17. 3. návšteva divadla, Prešov

4. - 6. 4. víkendovka konfirmandov, 
seM veľký slavkov
7. 4. seniorátny konvent, košice
9. - 10. 4. pôstne modlitebné večery, po 
kostoloch
12. 4. sen. kolo biblickej olympiády, 
košice
12. 4. stretnutie predsedníctva zboru so 
starostami obcí, Herľany
16. 4. deň Rómov na fare (eTP)
20. 4. sederová večera na mládeži  
s rodinkami, Rankovce
26. - 27. 4. rómska konferencia eCav, 
Rožňava
28. 4. rómske bohoslužby, Rankovce 
30. 4. slávnosť pri 25. výr. založenia ev. 
gymnázia, košice
3. - 4. 5. konferencia evs, Prešov 
8. 5. zborový výlet do novej sedlice, 
ulíča a sniny
10. - 12. 5. pobyt detí z róm. komunity, 
kysak (cez eTP)
12. 5. deň matiek s programom detí
19. 5. koncert talentov, boliarov
19. 5. rómske bohoslužby, návšteva  
z usa, Rankovce
26. 5. seniorátne mládežnícke 
bohoslužby, Čakanovce
9. 6. vystúpenie spevokolu na dňoch 
obce, Herľany 
10. 6. svätodušný pondelok s vys-
túpením nášho aj opinského spevo-
kolu, Čakanovce
14. - 16. 6. zájazd spevokolu  
do oldřichovic, Česko
21. - 23. 6. víkend s rodinným 
spoločenstvom v egerszaloku, 
Maďarsko
30. 6. pam. posvätenia zvoníc  
v Žírovciach a Mudrovciach
30. 6. rómska slávnosť konfirmácie, 
Rankovce

1. - 5. 7. denný róm. detský tábor  
v Rankovciach
1. - 5. 7. večerný róm. dorastenecký 
tábor v Rankovciach
6. 7. výlet s misijným tímom z Česka 
na Morské oko
7. - 11. 7. pobytový róm. detský tábor z 
kom. centra v Drienici
7. 7. pamiatka posvätenia kostola  
v Čakanovciach
8. - 12. 7. pobytový tábor detí a dorastu 
v kokošovciach
17. - 22. 7. pobytový tábor mládeže  
v oravskom Podzámku
21. 7. pamiatka posvätenia kostola  
v bačkovíku
10. 8. návšteva mládeže z opinej
11. 8. nahrávka rozhlasových služieb 
božích, Čakanovce
25. 8. pamiatka posvätenia kostola  
v boliarove
31. 8. športové popoludnie mládeže  
a dorastu, Herľany
1. 9. zahájenie šk. roka s požehnaním 
žiakov aj učiteľov
7. 9. seniorátne stretnutie detí, nižná 
kamenica
7. 9. návšteva misionára kurta West-
mana na mládeži
13. - 15. 9. sústredenie konfirmandov 
na fare
22. 9. pam. posvätenia kostola  
v Rankovciach
22. 9. rómske bohoslužby v Rankov-
ciach
6. 10. sen. stretnutie dorastencov, 
obišovce
7. - 11. 10. bibl.-rekreačný týždeň 
Modl. spoločenstva v Herľanoch
11. 10. regionálne stretnutie žien, 
Herľany
20. 10. zlatá konfirmácia, Rankovce

27. 10. poďakovanie za úrody
27. 10. žatva spevokolov, budimír
27. 10. rómske bohoslužby, Rankovce
28. - 31. 10. seniorátny reformačný 
modlitebný týždeň
3. 11. pamiatka zosnulých a klade- 
nie kvetov farárom na cintoríne, 
Rankovce
8. 11. zasadanie zborového presbyter-
stva, Rankovce
10. 11. sen. stretnutie presbyterov, 
kysak
14. - 17. 11. konferencia rodinného 
spoločenstva, Tatranské Matliare
17. 11. seniorátne stretnutie mládeže, 
košice - Terasa
24. 11. mládežnícke bohoslužby, bo-
liarov
29. 11. - 1. 12. sústredenie konfirman-
dov, Gerlachov
9. 12. vianočný večierok redakcie slova, 
košice
9. - 12. 12. adventný modlitebný 
týždeň po kostoloch
13. - 14. 12. seniorátne minikonfe- 
rencia žien, Herľany 
26. 12. vianočný koncert kolied  
so spevokolom, Čakanovce
26. 12. vianočný večierok mládeže, 
Rankovce
27. 12. teambuilding vedúcich dorastu 
a mládeže, Herľany
31. 12. modlitebná reťaz za požehnanie 
roka 2020
31. 12. čakanie nového roka rod. 
spoločenstva, bačkovík
31. 12. čakanie nového roka, mládež, 
Rankovce

(výročnú správu zboru za r. 2019 napísa-
li: zborový farár Mgr. Ľuboslav beňo a 
nám. farárka Mgr. Monika beňová)



Ne Služby
Božie

09.00 Bačkovík 
09.00 Čakanovce
10:30 Boliarov
10:30 Rankovce

Večera 
Pánova

2. február
1. marec
29. marec

So 8. 
feb.

Večiereň 18:00 Trsťany

Ne 9. 
jan.

Večiereň 17:00 Herľany

So 15. 
feb.

Večiereň 17:00 Ďurďošík

Ne 16. 
feb.

Výročné 
presbyter-
stvo

16:00 Herľany

Ne 23. 
feb.

Výročný 
zborový 
konvent

10:00 Rankovce

So 14. 
mar.

Večiereň

Ne 15. 
mar.

Mládežnícke 
Služby Božie

09:00 Bačkovík

CIRKEVNÝ ZBOR ECAV RANKOVCE
PROGRAM ZBOROVÝCH PODUJATÍ
FEBRUÁR 2020

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
Bačkovík 2. a 4. sobota 19:00
SPEVOKOL
Boliarov Streda 19:30
RÓMSKA MISIA RANKOVCE
Besiedka Štvrtok 17:00
Dorast Štvrtok 18:00
BIBLICKÁ HODINA
Čakanovce Utorok 17:00
Bačkovík Utorok 18:15
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rankovce.sk (farský úrad) Web: ecav.rankovce.sk Obálka: Zhromaždenie v Čakanovciach.

Pozývame 14. 3. :: Stretnutie 65+ (Herľany, 12.00 h.)

Pozývame 14. 2. :: Večer pre manželské páry (Herľany, 18.00 h.)

Pozývame 20. - 22. 3. :: Konferencia MOS (Rožňava)


