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Stretnutie s Deborou
|

Monika Beňová

Počas obdobia, keď bežné osobné
stretnutia neboli možné, sa ženy
prevažne z nášho zboru začali
každomesačne stretávať na online
stretnutiach. Svoje pomenovanie
získali po jednej vzácnej žene. Kým
vlastne bola?
Debora - žena, manželka, matka,
sudkyňa i prorokyňa. Na jej živote
môžeme vidieť, že Boh stvoril ženu
naozaj rovnú mužovi. Bola manželkou
Lapidota; bol to vážený obchodník.
A žena tohto muža, Debora, sa stala
prorokyňou a sudkyňou. Jej muž ju
v tejto službe podporoval a dôveroval
jej. Biblia hovorí, že ju rád počúval
a pozoroval.
Jej meno znamená včela a presne
vystihuje jej osobu – bola naozaj
veľmi pilná a usilovná vo všetkom, čo
robila a konala. Je vzácnym príkladom Božej milosti, kreativity, nápaditosti a múdrosti. Cez jej príbeh nás
Pán Boh povzbudzuje k tomu, aby
sme prijali Božie povolania a poverenia v našom cirkevnom zbore. Aj
tu platí, že služby je mnoho a robotníkov málo. Verím, že príbeh Debory môže byť veľkým povzbudením
pre každého z nás, ktorí ešte sa osobne nerozhodli pre nejakú službu
v našom zbore, ale niekde vo vnútri
cítia to Božie volanie.
Debora bola vzácnou ženou, bola
skutočnou Izraelitkou, milovala svoj
národ, milovala Hospodina, a preto
bola ochotná prijať Božie povolanie.
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Sedávala pod tzv. Deborinou palmou a tam súdila izraelský národ.
Ak by sme doslova preložili slovo
„súdila“, znamenalo to dávať múdre
rady. A toto Debora robila. Ľudia za
ňou prichádzali a Debora im múdro
radila. Bola to múdrosť nie vyslovená s múdrosťou, ktorú získala
svojou životnou skúsenosti. Ale bola
to múdrosť, ktorú získala vo svojom
živote v chodení so svojím Hospodinom a v poslušnosti a vernosti voči
Nemu. Bola silnou ženou. Dokázala odolať mnohým pokušeniam
a nástrahám.
V tom čase Izrael bojoval s veľmi
silným nepriateľom, s Kanáancami.
Vtedy poprední Izraela prišli za Deborou, aby sa postavila na čelo izraelského vojska. Tu môžeme vidieť, ako
si ju veľmi vážili. Ale tiež môžeme v jej
slovách vnímať hlbokú pokoru. Svoju
silu totiž využívala predovšetkým
nie na svoju slávu, ale na posilnenie mužov a na podporu ich viery vo
svojej dobe. Svojou službou dokázala
vyzdvihnúť autoritu muža. Dala si
zavolať Baráka, statočného muža,
a jeho poverila touto úlohou. A on ju
prijal. No dal si podmienku – chcel,
aby Debora do tej vojny išla s ním.
Bola to nezvyčajná požiadavka. Ženy
nechodili do vojny a nezúčastňovali
sa bojov. Debora však súhlasila. Videla Barákovu neistotu a zároveň
vnímala jeho túžbu ísť s Božím
požehnaním. A práve Deboru vnímal
ako záruku tohto požehnania. Je síce
pravda, že pre jeho malú vieru napokon nepriateľského vojvodcu Síseru
zabila žena, ale Izrael získal víťazstvo.

Debora bola vzácnou ženou.
Pretože všetko, čo robila, robila preto, aby bol oslávený Hospodin a aby
jej národ bol vyslobodený z područia
nepriateľa. Toto je veľmi vzácny odkaz života Debory. Zároveň je to veľmi
vzácne pozvanie pre nás všetkých aj
v našom cirkevnom zbore. Robme
v našom živote všetko tak, aby bol
naším životom, myšlienkami a slovami a skutkami oslávený náš Trojjediný Boh a aby ľudia okolo nás boli
vyslobodzovaní z otroctva hriechu
a večnej smrti.
Prajem nám všetkým Božie
múdrosť, takú, akú mala Debora.
Nech sme silní vo viere a pokorní vo
svojej službe. |

Semienko,
ktoré nikdy nevyrástlo
|

(Internet)

Jeden úspešný podnikateľ zostarol
a chcel svoju firmu zanechať v čo
najlepších rukách. Nevedel, koho zo
svojich podriadených si má vybrať
ako svojho nástupcu, a tak sa rozhodol pre jedno netradičné riešenie.
Zavolal si do kancelárie všetkých
potenciálnych šéfov jeho firmy
a povedal: „Nastal čas, aby som vybral nového riaditeľa svojej firmy.
Rozhodol som sa pre jedného z vás.“
Všetci zostali veľmi prekvapení.
Podnikateľ im na to vysvetlil, čo od
2021 leto SLOVO
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nich očakáva a čo rozhodne, ktorý
z nich to bude:
„Každému jednému z vás dám
jedno semienko. Jedno veľmi dôležité
semienko. Chcem, aby ste ho zasadili a starali sa oň po celý nasledujúci rok. Po roku porovnám všetky
vaše rastlinky, ktoré z neho vzišli
a rozhodnem, ktorý z vás bude mojím
nástupcom.”
Tak ako ostatní, aj muž menom
Jim dostal takéto semienko. Prišiel
domov a celý nadšený porozprával
svojej žene príbeh o jeho šéfovi
a úlohe, ktorú dostal. Ihneď semienko zasadili a urobili všetko potrebné,
aby rastlinka vyrástla. Jim poctivo
semienko polieval každý jeden deň
a čakal, kedy začne rásť. Kontroloval
semienko každý deň, nič sa však nedialo. Tri týždne, štyri týždne, päť
týždňov prešlo a stále nič. Jim bol
strašne sklamaný. Mal pocit, že totálne zlyhal. Prešlo šesť mesiacov
a u Jima sa doma nič nezmenilo.
Pochopil, že z tohto semienka už viac
nič nevyrastie.
Jimovi kolegovia v práci nadšene
rozprávali o čarovných a rozmanitých
rastlinkách, ktoré im začali doma
v kvetináčoch rásť. No Jim nemohol
v práci povedať nič. Pokračoval však
v jeho polievaní a hnojení, či predsa
len aj jeho semienko ešte nevyrastie.
Konečne prešiel rok. Šéf firmy,
si dal zvolať všetkých vedúcich pracovníkov, aby zistil, ako sa im darilo. Jim povedal svojej žene, že sa
prepadne od hanby, ak by mal ísť
medzi všetkých kolegov s prázdnym
kvetináčom. Jeho žena ho však povz-
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budila a povedala, aby zostal čestným
a jednoducho mu povedal, čo sa stalo. Jim sa cítil hrozne, bol to asi jeho
najhorší moment v živote, ale urobil, ako mu jeho žena poradila: Vzal
prázdny kvetináč do práce.
Keď prišiel do zasadačky, bol uchvátený rozmanitými rastlinami, aké
kolegom v kvetináčoch vyrástli. Boli
krásne – rôznych tvarov a veľkostí.
Jim položil svoj kvetináč na zem
a mnoho z jeho kolegov sa mu smialo, len zopár z nich im ho bolo ľúto.
Riaditeľ prišiel do miestnosti a pozdravil všetkých. Jim sa snažil byť
nenápadný a zostal vzadu. Povedal:
“Krása. Dopestovali ste nádherné
rastlinky. Teraz z vás vyberiem
jedného, ktorý sa stane mojím
nástupcom.” Zrazu si všimol Jima,
ktorý stál vyplašene vzadu s prázdnym kvetináčom a nechal si ho
zavolať.
Jim zostal zhrozený. „Bože, teraz
zistí, že som zlyhal. Určite prídem
o prácu,” pomyslel si. Riaditeľ nechal
všetkých posadiť okrem Jima a zvolal:
„Predstavujem Vám vášho nového
riaditeľa. Jeho meno je Jim!”
Jim zostal v šoku. Nemohol tomu
uveriť. Veď semienko nedokázal ani
naklíčiť. „Čože? Ako môže byť on
nový šéf?” pýtali sa ostatní.
Podnikateľ
len
spokojne
odpovedal: “Pred rokom, v tento
deň, som vám dal všetkým semienka, ktoré ste mali zasiať, polievať ich
a dnes ste mi ich mali priniesť. Lenže
všetkým som dal uvarené semienka.
Boli mŕtve. Nebolo možné, aby sa
ujali. Všetci ste mi doniesli zdravé

a krásne rastlinky. Keď ste zistili, že
sa vám semienko neujalo, vymenili
ste ho za dobré. Všetci, okrem Jima.
Jim ukázal svoju čestnosť, odvahu
a vytrvalosť, práve preto ho menujem
za nového riaditeľa mojej firmy.”
Ak zasejete čestnosť, zožnete
dôveru. Ak zasejete dobrotu, zožnete
priateľov. Ak zasejete pokoru, zožnete
veľkosť a silu. Ak zasejete dobrú
a kvalitnú prácu, zožnete úspech.
Preto buďte veľmi pozorní, čo dnes
sejete vy, pretože to určí, čo v budúcnosti zožnete. |

Môj život s Bohom
|

Tomáš Petro

Osobne považujem vzťah s Pánom
Bohom za prioritu číslo jeden vo
svojom živote. Na to, aby som vzťah
s Bohom budoval, potrebujem s Ním
tráviť čas. Práve preto začínam deň
modlitbou, potom si pri raňajkách

prečítam spolu s rodinou ranné zamyslenie a tak sa modlíme. Všetko
jedlo, ktoré jem, mám od Boha a preto zaň pred každým jedlom ďakujem.
Aj počas dňa sa rozprávam s Bohom,
to však závisí od toho, čo sa v ten deň
deje. Napríklad, keď urobím skúšku,
som vďačný a chcem sa za to hneď
Bohu poďakovať, a tak nečakám na
stíšenie do večera.
Osobné stíšenia mám väčšinou
večer, aj keď s tým nie som spokojný, pretože sa mi viackrát stalo, že už
som nedokázal rozmýšľať nad tým, čo
som si prečítal. Stíšenie začínam tým,
že si najskôr niečo prečítam z Biblie,
chvíľu nad tým premýšľam a potom
sa modlím k danej téme. S Bohom sa
rozprávam ako s vlastným Otcom,
s tým, že na úctu, ktorá Bohu patrí, nezabúdam. Je to pre mňa prirodzenejší
štýl rozprávania sa s Bohom než pri
modlitbe v spoločenstve, napríklad
na mládeži. Vo svojej večernej mod2021 leto SLOVO
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litbe hodnotím deň, čo som urobil
dobré alebo zlé. Je to pre mňa určitá
sebareflexia a aj vďaka nej viem, čo je
v mojom živote zlé, za čo sa potrebujem modliť a čo na sebe potrebujem zmeniť. Vyznávam Bohu svoje
hriechy, ktoré som počas dňa urobil
a ktoré má trápia. Po vyznaní
nasleduje pokánie, ktoré do modlitby
patrí (viď Otčenáš).
Možno to celé znie divne a pred
pár rokmi by som to tiež tak vnímal, ale zistil som, že Bohu na mne
záleží, a aj keď vie o mne všetko, chce
to počuť odo mňa. Chce počuť všetko
to, čo ma trápi, čo ma teší a tiež, čo
by som chcel, preto Mu to vo svojej
modlitbe hovorím.
Niekedy si stíšenia robím počas
prechádzky. Idem niekde do prírody,
kde je ticho a kľud a cestou sa modlím
a počúvam chvály. Toto je v poslednom roku môj najobľúbenejší typ
stíšenia, ktorý ale vyžaduje viac času.
Čo sa týka toho, čo aktuálne čítam
na stíšeniach, tak sú to študijné plány z mobilnej Biblie. Popri nich si
prečítam aj nejakú knihu, napríklad
teraz som dokončil Jánovo evanjelium. Keďže čítam jednu kapitolu
denne, tak tie knihy sa striedajú
celkom často. Osobne považujem za
dôležité si prečítať celú Bibliu viac
ako jedenkrát za život, aby človek
získal obraz o Bohu, o ktorom sa dá
veľa dozvedieť aj zo Starej zmluvy.
Bibliu som prečítal už viackrát, ale aj
napriek tomu stále narazím na zaujímavé verše, ktoré som si predtým
nevšimol. |
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Opály v okolí Herlian
|

Františka Ondrašiková

Obec Herľany sú známe najmä
unikátnym studenovodným gejzírom
a zachovalým areálom niekdajších
kúpeľov. Herľany však disponujú
aj inými pozoruhodnosťami, medzi
ktoré patrí napríklad výskyt opálov,
archeologické zaujímavosti, zrúcanina stredovekého hrádku, či
piesková baňa.
V blízkosti Herlian je možné nájsť
opály, ktoré sú pomenované ako opál
obecný, mäsový opál a drevitý opál.
Nejde pritom o tzv. drahý opál, ktorý
je radený k drahokamom a vyskytuje sa v blízkej Červenici. Herliansky opál je minerál vhodný ako ozdobný kameň, zvyčajne sa používa na
výrobu bižutérie. Prítomnosť opálov
a minerálov podobného zloženia, ako
je achát či chalcedón, v Slanských
vrchoch je dané vulkanickým charakterom tohto územia. Láva, ktorá
vytekala zo sopiek, obsahovala oxid
kremičitý a ten je základom všetkých
opálov.
Opály je možné nájsť pri prechádzkach vo voľnej prírode, na poliach,
v lesoch. Avšak v Herľanoch sú dve
lokality, kde je možné nájsť opály vo
veľkom množstve. Ide o opálové žily,
ktoré prenikajú na povrch. Výskyt
obecného opálu hnedého sfarbenia je
v lokalite pod Herlianskym hrádkom,
pri Kamenickom potoku. K nálezisku sa dá dostať lesnou cestou, cca
2 km od Herlian smerom na Banské.
V mieste, kde sa spájajú dve prítoky

Kamenického potoka, sa nachádzajú veľké kusy opálov, dosahujúce aj
30 cm. Druhá „bohatá“ lokalita sa
nachádza vyššie, asi 3 km od Herlian,
pri ceste spájajúcej Herlianske sedlo
a Kúpele Borda, na mieste nazývanom
Medvedia. Mäsový opál je typický
svojím mäsovočerveným zafarbením,
niektoré opály sú fialové. Našli sa aj
opály hnedožlté, hnedočierne tenko
laminované s výskytom zvyškov rastlín, svojím zafarbením sú skutočne
jedinečné.
Okolie Herlian je pre zberateľov
minerálov obľúbenou destináciou.
Okrem už spomenutých obecných
a mäsitých opálov sa na poliach
vyskytujú aj úlomky drevitého opálu. Ide o skamenené kusy dreva.
Významnejšie nálezisko veľkých celotvarov tohto opálu je možné nájsť
severne od Čakanoviec, v záreze potoka. Málokto vie, že potoky Slanských vrchov ukrývajú dokonca aj
šupinky zlata.
Náš región je skutočne bohatý
v mnohých aspektoch. Skrýva veľa
geologických a archeologických tajomstiev. Pomaly, ako tu žijem, ich
objavujem a všetky objavy mi vytvárajú pestrý pohľad do minulosti,
siaha až k počiatkom tejto zeme.
Krásne na tom je, že mi to potvrdzuje biblické správy o stvorení a
veku ľudstva.
Ak sa vyberiete na výlet do Herlian,
pozrieť gejzír či na túru na Rankovské
skaly, skúste svoju aktivitu obohatiť
o hľadanie pekných kameňov. Ak by
sa vám to nepodarilo, navštívte malé
múzeum minerálov na fare v Opinej,

alebo si príďte pozrieť zbierku opálov
k Ondrašikovcom. |

Dovolenka, prázdniny,
rodina a Boh
|

(Internet)

Skončilo sa obdobie skúšania, opráv
známok na konci školského roka a
mnohí sa dočkali aj posledného dňa
v škole. Pre mnohých nastáva čas
lúčenia a zároveň čas očakávania
nových zvítaní počas prázdnin.
Prichádza čas, kedy sa rodičia nebudú
môcť spoľahnúť na školu, družinu, či
CVČ ohľadom starostlivosti a výchovy ich detí. Sú nútení sami rozmýšľať
a pripraviť zaujímavý a oslovujúci
program pre svoje ratolesti. Je tu čas,
aby sa konečne v rámci svojich rodín
realizovali aj rodičia. Je to veľmi
náročné a nie vždy ideálne!
Rodina je od nepamäti najbližším
a najvplyvnejším prostredím, ktoré
od prvých okamihov života jednotlivca i neskôr počas jeho vývoja utvára
a formuje jeho osobnosť a správanie.
Mnoho ťažkostí, ktoré sa dnes
vyskytujú v živote človeka, pochádza z toho, že ľudia strácajú zo
zreteľa správnu stupnicu hodnôt a
chýbajú im pevné normy správania.
Či nie teraz je priestor na to, aby sa
v našich rodinách rodičia spolu so
svojimi deťmi zamýšľali nad povolaním človeka v tomto svete a ozrejmili si základné pravdy, ktoré sa
vzťahujú na človeka, vieru a Boha? Či
nie teraz je čas na utužovanie rodinných vzťahov?
2021 leto SLOVO
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Ak sa rozhodneme prežiť nastávajúce dni rodinne, tak je tu pozvanie
aj k zmysluplnosti prežitia. Istotne sa
mnohí tešia na voľno, oddych, relax,
more, tábor… A isto mnohí oprávnene i zaslúžene. Ale nezabúdame pri
plánovaní aktivít na Toho, ktorý dáva
zmysel nášmu životu? Na Boha!
Ako často počuť vetu: „Na dovolenke nechcem byť nikým a ničím
vyrušovaný!“? Paradoxom je, že čím
má človek viac voľna, tým menej sa
venuje Bohu. Voľný čas sa mení na
prežívanie nových zážitkov, inokedy
aj na nebezpečné dobrodružstvá, keď
sa človek cíti od domova, svojich blízkych i Boha ďalej ako zvyčajne.
Dovolenkovať, či prázdninovať
znamená zdržať sa zvyčajnej činnosti,
aby sme sa mohli sústrediť na niečo
iné. To sústredenie v živote kresťana
by malo byť zamerané na uvedomenie si existencie Boha. To však neznamená, že počas dovolenky nie je
dovolená žiadna zábava, oddych, či
relax. Dovolenku a prázdniny však
treba chápať ako dar, ako krátky čas,
ktorý nesmieme nechať jednoducho
uplynúť, ale ktorý máme oceniť
v jeho plnej hodnote.
Kresťan by teda mal oddychovať
s Bohom. Dokonca s Ním aj cestovať,
relaxovať… Znie to čudne, pretože
neregistrujeme ponuky žiadnej cestovnej kancelárie na dovolenku s Bohom, ale je to možné skrze rozhodnutie srdca. Každodenný kontakt
v modlitbe a láske voči blížnemu,
uvedomovanie si Božích darov, krásy
stvorenia a dobrodení, radosť z plnohodnotne prežitej dovolenky sú
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ovocím našej spoločnosti s Bohom.
Pozvime Boha ako spoločníka na
naše prázdniny a dovolenky, On je
ozaj dobrý spoločník. Neunaví, ale
práve naopak, udrží nás v radostnej
sviežosti. |

Predstavujeme cirkevnú tlač
– časopis Rozmer
|

Ľuboslav Beňo

Máloktorý, vlastne žiadny časopis sa
neteší takému môjmu záujmu, ako
práve štvrťročník Rozmer. Popravde
– v kancelárii mám odložené úplne
všetky jeho čísla od jeho vzniku a
každé jedno vydanie takmer celé
vždy prečítam.
V záhlaví názvu už od jeho počiatku
v r. 1998 nesie nápis: „Časopis pre
kresťanskú duchovnú orientáciu“.
Vydáva ho Ekumenická rada cirkví
v S RODINOU v spolupráci s Ekumenickou spoločnosťou pre štúdium
siekt.
Od svojho počiatku sa na populárno-vedeckej úrovni venuje problematike siekt, kultov a náboženských
hnutí či hnutí, ktoré súvisia s novou religiozitou spoločnosti. Jeho
poslaním je na základe odborného
monitoringu a analýzy súčasnej
náboženskej domácej a zahraničnej
scény verejnosti sprístupňovať objektívne a kvalifikované informácie
a poradenstvo. Úzko spolupracuje
s českým časopisom Dingir rovnakého
zamerania, napokon náboženská scéna u nás a u našich susedov je veľmi
podobná.

Počas celých tých rokov sa dalo
dozvedieť o všetkých možných
zvláštnych náboženských skupinách
(sektách), ktoré pôsobia u nás či
v okolí, ale aj vo svete (zaujímavá bola napríklad séria článkov
o náboženstve vúdú z Haiti). Dočítať
sa dalo aj o dejinách základných
náboženstiev sveta, alebo aj o moderných šarlatánoch, ktorí sa v rámci
hnutia New age snažia zneužiť dôveru mnohých ľudí.
V posledných číslach sú veľmi zaujímavé články na pokračovanie o Jehovových svedkov (o ich vypočítavaní
konca sveta, o ich spôsobe Večere
Pánovej či správaní sa k vlastných
odídencom), alebo články o modernom svetovom evanjelikalizme.
Na konci každého 40-stranového čísla je seriál na pokračovanie
o rôznych schizmách a herézach v
prvých storočiach cirkvi, ktoré sa
neustále v novom šate objavujú aj dnes

a snažia sa dostať medzi etablované
cirkvi. Vrele časopis odporúčam! |

Jún a júl v cirkevnom zobre
|

Ľuboslav Beňo

Jún znamenal v našej spoločnosti
postupné ďalšie uvoľňovanie
zovretej situácie. Vládou pripravený
rezortný semafor rozdelil celé
Slovensko na niekoľko zón aj podľa
početnosti prípadov na jednotlivé
okresy, ale aj podľa jednotlivých
aktivít.
V júni sme sa už aj u nás posúvali
do lepších farieb, a kým v máji sme
v kostoloch s 25%-ným obmedzením
konali iba Večeru Pánovu pre pár
ľudí, v ďalších mesiacoch sa už
postupne možnosti otvárali, až sme
napokon dosiahli úroveň takmer bez
obmedzení.
Návrat bohoslužieb priniesol aj
2021 leto SLOVO
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postupné ukončenie nahrávania
pobožností na internet, ale to súviselo už aj s časovou náročnosťou pri
príprave na letné tábory. Tých sme
mali celkom päť:
Prvé dva – pre rómske deti, najprv
pre menšie, potom pre väčšie – dorast sme pripravili hneď po skončení
školského roku. Detský denný na fare
pre 40 detí z nižších ročníkov začal
ešte 30.6. poobede a trval tri dni, pre
dorast bol pripravený jeden minitáborový deň v sobotu 3.7. Pomôcť nám
prišli mladí priatelia zo Sliezska, po
roku a pol absencie rómskej besiedky
aj dorastu bol tábor dobrým odkazom
pre všetky deti: Korona nepriniesla
nezáujem o vás, iba nám na čas zatvorila dvere.
Ďalšie dva sa konali, ako už po viac
rokov, súbežne pre deti z detských
besiedok a dorastencov po roku znovu vo Veľkom Slavkove v termíne
5.-9.7.2021. Počas programu sme
s deťmi navštívili aj Štrbské pleso,
s dorastencami sme zas vyšli na Popradské pleso. Myslíme si, že tábor bol dobrý, program pripravený
a všetci odtiaľ odchádzali povzbudení. Celkom nás bolo 65, z toho
34 detí plus 9 vedúcich, 17 dorastencov plus 5 vedúcich. Novinkou bolo
to, že deti od 10 rokov potrebovali
dodatočne PCR test na tábor, čo nám
komplikovalo prihlasovanie.
A posledný, piaty tábor si pripravili mládežníci, ale o ňom až v augustovej správe.
Leto pre nás znamená aj slávnostné bohoslužby pri pamiatkach posvätenia zvoníc a kostolov.
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V júli sme po bohoslužbách robili
oferu na pomoc postihnutým rodinám
na Morave po desivom tornáde. Celkom sa u nás vyzbieralo 1.145,70 €
(Rankovce: 251,30; Boliarov: 377,40;
Bačkovík: 413,50; Čakanovce: 103,50).
Srdečne ďakujeme! S manželkou sme
boli na krátkej dovolenke na južnej
Morave, prechádzali sme aj postihnutým územím (obec Hrušky),
zdiaľky sme videli tú spúšť, najmä
na stromoch. Je to strašné, ďakujeme
všetkým vám, ktorí ste prispeli do
spoločnej zbierky!
Dlho odkladané výročné presbyterstvo zasadlo v rankovskom kostole
v nedeľu 18.7. Zaoberalo sa výročnými
záležitosťami cirkevného zboru (hodnotenie správy, záverečného účtu,
príprava plánu aktivít a najmä
rozpočet). Dôležitou časťou rokovania bolo finančné zabezpečenie našej
cirkvi, čo sa týka všetkých cirkevných zborov, aj nášho a to vyšším
finančným odvodom pre cirkev.
Presbyteri starostlivo prepočítali
požadovaný odvod a navrhli konventu schválenie navýšenia cirkevného
príspevku na 20,- € na člena.
Deň po presbyterstve na fare ešte
zasadal revízny výbor, aby prekontroloval a dozrel na vedenie účtovníctva.
Výročný konvent napokon zasadol v Rankovciach 1. augusta, venoval
sa presbyterstvom pripraveným
záležitostiam a zaujímal k nim svoje
stanovisko. Počas konventu prebehla
aj tajná voľba generálneho dozorcu
našej cirkvi. Spomedzi dvoch kandidátov Marián Damankoš (dozorca
šar.-zempl. seniorátu) a Ivan Trepáč

(dozorca turč. seniorátu) o polovicu
viac hlasov u nás získal M. Damankoš.
V sledovaných dvoch mesiacoch
sme z nášho spoločenstva na večnosť
vyprevadili tieto sestry: 4.6. Katarínu
Fliťarovú z Rankoviec, 47-ročnú;
15.6. Milicu Kmecovú, r. Hartošovú
z Mudroviec, 73-ročnú; 19.6. Annu
Dutkovú, r. Mičkovú z Bačkovíka,
91-ročnú; 3.7. Annu Šutajovú, r.

Gogovú z Trsťan, 66-ročnú a 15.7.
Kvetoslavu Turtákovú, r. Čobákovú
z Rankoviec, 62-ročnú. Nech Pán
Boh poteší všetkých zarmútených
a dá im silu v spomienkach!
Spoločné
áno
si
19.
6.
v Čakanovciach povedali Matúš
Semanič a Nikola Korečková. Prajeme Božie požehnanie a gratulujeme
novomanželom! Váš farár. |

Voľný čas
Katarína
Hašková

Čo to útočí na
malého plavca?
Pospájaj všetky
bodky podľa čísel
a zistíš,
na čo si treba
v mori
dávať
pozor!

2021 leto SLOVO
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CIRKEVNÝ ZBOR ECAV RANKOVCE

PROGRAM ZBOROVÝCH PODUJATÍ
LETO 2021
Ne

Služby
Božie

09.00
09.00
10:30
10:30

Večera
Pánova

8. august
5. september
3. október

Bačkovík
Čakanovce
Boliarov
Rankovce

Ne 29.
aug.

Pamiatka
10:30 Boliarov
posv. kostola

Ne 19.
sep.

Pamiatka
10:30 Rankovce
posv. kostola

Ne 22.
sep.

Pamiatka
10:30 Rankovce
posv. kostola

Mládež a Rodinky v soboty podľa dohody.
Besiedky, konfirmačná príprava a dorast
sa počas prázdnin nekonajú. Podujatia
začnú 12. 9..

pozývame vás ...
ZBOROVÝ ZÁJAZD
DOMAŠA
& Hanušovce n. Topľou

Sobota 4. 9. 2021
Cena dopravy:
€7,- dospelý
€5,- dieťa do 15 rokov
Cena vstupu na loď:
€6,- dospelý
€3,- dieťa do 15 rokov
Prihlásiť sa možno na fare
do naplnenia autobusu.
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