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Dôležité výzvy roka
1S 12,21: Neobracajte sa k márnostiam, ktoré vám neosožia,
ani vás nezachránia, pretože sú márnosťou.
Čo sme v uplynulom roku považovali za svoje priority? Teda dôležité veci, ciele vo svojom živote?
Pre niekoho ukončenie školy, výber ďalšej... A tiež s cieľom sa tam a aj tú úspešne absolvovať? Potom nájdenie
si dobrého zamestnania, kariérny rast? Alebo – niekomu sa stalo prioritou nájdenie si životného partnera? Výchova
detí, ich úspechy ...
Každý má svoje priority, ktoré chce za každú cenu dosiahnuť. A hneď potom prichádzajú ďalšie. Čo bolo pre
nás v roku 2020 naozaj dôležité? Čo sme v ňom chceli dosiahnuť? Máli takú predstavu, víziu, vieme si spomenúť?
Aj naša evanjelická cirkev na Slovensku má svoju víziu, dôležité komisie v cirkvi ju nazvali vízia piatich prstov
a mali by sme ňou žiť: sú to výzvy pre evanjelických kresťanov 1. zvestovať, 2. slúžiť, 3. radovať sa, 4. bdieť a 5.
podporovať. Ako my, nasledovníci Ježiša Krista, vo svojom živote napĺňame myšlienky takejto vízie? A čo v našom
cirkevnom zbore? Kam sme sa v roku 2020 chceli posunúť a kam sme sa aj posunuli?
Možno je to viac otázok, o to pálčivejších.
To všetko majú byť naše kresťanské priority, ktoré mali zamestnávať našu myseľ a my sme mali hľadať spôsoby,
ako podľa nich posilňovať život nášho spoločenstva. Väčšinou nás však omína topánka tam, kde práve cítime
najväčší otlak na nohe. Muž, ktorému práve zhorel dom, strecha nad hlavou, logicky – najprv rieši to, čo ho páli
v danom okamihu. Musí zakryť svoj dom čím prv. To je to najdôležitejšie. Ale – môže byť pri takom nešťastí niečo
ešte dôležitejšie? Môže nastať situácia, že bude musieť nechať strechu nad hlavou, čo ako dôležitú tak a venovať
sa niečomu ešte podstatnejšiemu? Samozrejme, aj to sa môže stať, nejaká ešte iná tragédia popritom.
Celkom iste ako meteorický kameň z oblohy na nás nečakane v roku 2020 doľahli dusivé dôsledky svetovej
pandémie, ktorá sa nevyhla ani deviatim dedinkám nášho cirkevného zboru. Vyzeralo to tak, že zdravie a strach oň
sa ukázali najväčším problémom.
Keď sme si na začiatku roka 2020 vybrali pre náš cirkevný zbor verš z 1S 12,21 o márnostiach, ku ktorým sa,
žiaľ, obracal biblický Izrael a o výzve nad nimi vnímať skutočného Pána a Boha, ktorého treba nasledovať, netušili
sme, že všetky naše obavy, pre ktoré sme hneď nevedeli napĺňať skvelé vízie cirkvi aj v našom cirkevnom zbore,
sa ukážu ako také nič pred výzvami, ktoré vzápätí potom prišli.
Dostať Božie slovo do všetkých našich domácností? Ako? Povzbudiť k väčšiemu záujmu o svoj vlastný život, aj
ten večný? Ako to urobiť? Zapojiť čím viacerých do rôznej služby? To by bolo skvelé!
Kým my sme na začiatku plánovali a aj schvaľovali skvelý a bohatý plán života nášho cirkevného zboru, už sa
éterom hnali informácie o „strašnej búrke, ktorá tiahne“ (pieseň štiavnického farára Jána Seberíniho, ES 528)
a ktorá napokon skutočne aj prišla. Postupne prichádzali jej „ťažké mračná zo všetkých strán“. A my sme robili, čo
sme mohli. Nevediac, že práve toto bol spôsob, ako – dostať Božie Slovo do všetkých našich domácností (v podobe
tlačených kázní), prebudiť záujem ľudí o svoj vlastný život (veď otázky o víruse nenechali nikoho normálneho
chladným) a zapojiť čím viacerých do služby (v návštevách, pomoci s nákupmi tomu, kto nemohol, či inak).
Zvláštny a ťažký to bol rok. Začal tak skvelo, sľubne a pokračoval – drasticky inak a predsa v mnohom
požehnane!
Kým my sme videli svoje problémy a obmedzenia, nad všetkým tým stál náš Boh a Pán. Spolu s autorom už
uvedenej piesne (ES 528) s vierou vyznávame: „Ty bdieš však, Hospodine, veď si Pánom neba, zeme, o tom
nepochybujeme.“
V roku 2020 Pán Boh obrátil naše oči na podstatné problémy, nabúral našu sebastrednú istotu vo svoj život na
úrovni, ktorý bol z roka lepší. Dnes si viac vážime svoj život a vidíme, že oň treba naozaj bojovať.
Je darom od Pána Boha, tak si ho skutočne vážme!

1

Výročná správa Cirkevného zboru ECAV Rankovce za rok 2020
Bohoslužobný život v cirkevnom zbore
Nedeľná bohoslužba patrí odjakživa medzi základné prejavy spoločného kresťanského života. Naše kresťanstvo
sa však nesmie uzavrieť iba na jedno dopoludnie v týždni, ale potrebuje rásť každý deň vo svojich osobných či
rodinných chvíľach s Pánom Bohom, ako aj v ďalších, menších spoločenstvách. Rok 2020 s tiesnivým tieňom
nekončiacej pandémie však poriadne preriedil všetky naše aktivity a my sme mali čo robiť, aby sme počas všetkých
nedieľ a sviatkov zabezpečili a pripravili aspoň základný rámec bohoslužobného života. Už 10. marca prišlo prvé
nariadenie, ktoré nám zatvorilo všetky možnosti stretávať sa až do 10. mája, potom sa situácia na jeseň a v zime
zopakovala ešte dvakrát.
Pre nás to bola výzva, ako zareagovať? Určite sme nemohli iba tak ostať sedieť a spoliehať sa, že bohoslužby
zabezpečí ústredie a my budeme iba v pohotovosti čakať, čo príde. Obávali sme sa, že tak by to bolo veľmi
neosobné a podľa zmluvy (vokátora), ktorú mám uzavretú s cirkevným zborom (Vaše povinnosti budú: a) čistotne
a úprimne zvestovať a učiť Slovo Božie, ako je obsiahnuté v Písme svätom a to v duchu Symbolických kníh a najmä
Augsburského vyznania a Malého katechizmu Doktora Martina Luthera...) by to ani neboli splnené povinnosti
a úloha cirkvi niesť evanjelium do celého sveta (Mt 28,19-20). Preto sme už hneď pre prvú „zatvorenú“ nedeľu
pripravovali domáce pobožnosti (vzor tvorí prílohu tejto výročnej správy), ktoré sme potom s pomocou našich
obecných úradov a ochotných bratov a sestier distribuovali do domácností. Distribuovaných bolo sprvu asi 150
kázní, veľmi rýchlo ten počet vzrástol na viac než 200. Len v Rankovciach sme najprv dali do schránok 24 ks kázní,
dnes (febr. 2021) sa už rozdal dvojnásobok s tým, že si ich pýtajú aj inoveriaci a tak cez ne prijímajú požehnanie.
Sprvu sme pripravovali k domácim pobožnostiam videopozvánky, ktoré oslovovali najmä na sociálnych sieťach
a na internetovej stránke nášho cirkevného zboru. Ku koncu roka sme sa odhodlali aj
k nahrávkam najmä sviatočných pobožností (Vianoce a Silvester), pričom sme sa v nich
snažili dodržať rodinný charakter domácej pobožnosti. Veľkú radosť nám urobili oslovení
bratia a sestry, ktorí sa ochotne pripojili načítaním textov, modlitbou (br. dozorca), či
hudobnými nahrávkami (Ondrašikovci, Činčurovci). Spomedzi všetkých nahrávok
pobožností mal najväčšiu sledovanosť práve Štedrý večer (234 pozretí).
Nahrávanie však robíme vyslovene na kolene, bez predchádzajúcich skúseností bez
profesionálnej techniky. Príprava takejto pobožnosti je časovo niekoľkonásobne
náročnejšia, než pripraviť klasické bohoslužby. Museli sme sa naučiť zásady, ako robiť
nahrávku, naučiť sa pracovať s osvetlením, ozvučením, úpravou zvuku aj obrazu,
náročným strihaním, umiestňovaním na internet a potom publikovaním, aby sa nahrávka
dostala k divákom. Tak sa náročný „koronarok“ pre nás stal aj významným posunutím
v tejto oblasti.
►NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY: S trojnásobným zatvorením kostolov (marec – máj, október – november,
december) sme mali oproti celkovému počtu 205 bohoslužieb z roku 2019 klasických bohoslužieb iba 145, od mája
vlastne s nariadenými opatreniami, ktoré boli sprvu účastníkmi prijímané rôzne (neraz bolo vidieť, že počas spevu
piesní si ich ľudia dávali dole, alebo len pod nos), s dezinfekciou rúk (zabezpečila rodina Ileninová z Boliarova do
všetkých kostolov, v Bačkovíku a na fare automatický dávkovač zas brat Goduš), neskôr – pri dosť náhlych
zmenách opatrení - aj rozostupmi či napokon tesne pred sviatkami iba s 25%-nou možnou účasťou.
Okrem týchto klasických bohoslužieb bolo počas zatvorenia kostolov pripravených a distribuovaných celkom 18
pobožností do poštových schránok a zároveň aj umiestnených na prečítanie si na webstránke zboru. Od jesene aj
keď boli na čas kostoly otvorené, kvôli tým, ktorí mali obavy prísť do spoločenstva, boli kázne uverejňované na
internete.
Jedenkrát počas karantény farárovcov boli zastupované, resp. čítané bohoslužby.
Ťažko sledovať priemernú účasť, keďže bohoslužieb bolo citeľne menej a aj to prichádzalo menej ľudí, resp.
najväčšie sviatky roka (Veľkú noc a Vianoce) sme trávili doma. Ale aj tak, priemerná účasť na nedeľu (a sviatok)
za rok 2020 bola 168 účastníkov (2019: 201), podľa jednotlivých fílií: Rankovce 39 (2019: 45), Boliarov 49 (57),
Bačkovík 46 (52), Čakanovce 33 (45).
Najväčšia účasť bola všade, okrem Rankoviec na Pam. posvätenia kostola, v Rankovciach na konfirmáciu (185).
►VEČERNÉ BOHOSLUŽBY NA MALÝCH FÍLIÁCH: Na troch menších fíliách (Herľany, Ďurďošík a Trsťany) sa
konali večerné bohoslužby, ale iba málo, kvôli opatreniam.
►PÔSTNE A ADVENTNÉ VEČIERNE: Pôstne večierne neboli vôbec, adventné sme stihli všetky, s trochu
menšou účasťou (najviac v Boliarove – 13, inak 9 - 10).
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Sviatosti, konfirmácia a ostatné stránky
►KRST SVÄTÝ: Počet krstov v roku bol 17 (o 4 menej ako pred rokom), z toho 7 chlapcov, 10 dievčat, 12 bolo
rómskych krstov. Sviatosť krstu svätého sa až na výnimky koná počas služieb Božích, v časoch bez verejných
bohoslužieb sa konali podľa dohody s rodičmi, ku koncu roka pri dodržaní opatrení – max. 6 účastníkov – neskôr
bolo v médiách vysvetlené, že službukonajúci sa do tohto počtu nerátajú.
►VEČERA PÁNOVA (VP): Večeru Pánovu sme na konvente naplánovali, že ju budeme robiť na striedačku podľa
jednej (A), aj druhej formy (B). Kvôli zatvoreným kostolom sme formu A stihli iba jediný raz.
Táto sviatosť vyvolávala asi najviac otázok, keďže prisluhovanie kalichom kvôli možnému prenosu vírusu je
absolútne neprijateľné, rovnako nebezpečné je aj pokľaknutie pri oltári (nebezpečné je tam najmä chytanie sa
ohrádky oltára). V čase prvého uvoľňovania opatrení (na deň matiek, 10.5.) sme zabezpečili malé kovové kalíšky
(v počte 200 ks) cez predajcu až z ďalekej Indie. V cirkevnom zbore boli dobre prijaté.
Samotný priebeh Večere Pánovej sme však prispôsobili tak, že sme vylúčili kľakanie okolo oltára (vypadlo nám,
dočasne, osobné rozhrešenie, ktoré sa snažíme zahrnúť predtým do všeobecného) a účastníci v odstupoch
pristupujú pred oltár, kde im službukonajúci farár (v rukaviciach) podá hostiu do ruky, kalíštek si každý potom berie
z tácky sám. Osobne si myslím, že tento spôsob je veľmi dobrý, bez nejakých prestojov.
Večera Pánova bola prislúžená počas 38 bohoslužieb pri 10 príležitostiach. Žiaľ, pre zatvorené kostoly nám
vypadli celkom 4 nedele so sviatosťou. Škoda, že sa v cirkvi nevyriešila, ba ani vôbec dosiaľ neriešila možnosť
pristúpenia ku sviatosti v kruhu rodiny (tak, ako to ešte na jar urobili napr. na Sliezsku).
Celkovo pristúpilo 1.174 komunikantov (2020: 2.031), najviac v Bačkovíku.
►KONFIRMÁCIA: Ku slávnosti konfirmácie sme pripravovali 8
mladých konfirmandov (4 chlapci / 4 dievčatá). Výuka
prebiehala od mája 2018 s tým, že na konci apríla 2020 bude
slávnosť. Stretnutia prebiehali v nedeľu popoludní na fare
s tým, že hneď potom pre nich nasledoval dorast. Počas
dvojročného obdobia sme s nimi absolvovali 2 letné tábory
a celkom 5 víkendoviek. Koncom februára sme dobrali celé
učivo s tým, že do slávnosti bude pokračovať opakovanie, ale
.. Práve vtedy prišla stopka, zastavenie všetkých stretnutí a aj
posun slávnosti, najprv na neurčito, neskôr sme ju presunuli
na začiatok septembra, čo sa aj po poslednom sústredení
v auguste a skúške v Boliarove týždeň pred slávnosťou aj
podarilo.
Riešili sme aj dilemu prvej Večere Pánovej pre konfirmandov, chceli sme, aby svoju prvú oltárnu sviatosť mohli
prijať zo spoločného kalicha (nie aktuálnymi kalíškami), napokon sme použili aj kalichy z iných kostolov a každý
konfirmand so svojou rodinou prijal zo samostatného kalicha, kým sa ostatné medzitým dezinfikovali.
►SOBÁŠ: Sobáše sme mali celkom štyri, okrem jedného všetky zmiešané a ešte dva z nich sa uskutočnili
v Košiciach. Pochopiteľne, všetky boli po náležitej príprave, aj keď už za určitých obmedzení. Všetky sa konali
v čase, keď sa sobáše mohli konať za väčšej účasti.
►POHREBY: Rozlúčili sme sa s 18 (2020: 25) bratmi a sestrami. Z tohto počtu boli 4 pohreby rómske. Už v roku
2020 sa ostrejšie sledovala situácia s tzv. „covid“ pohrebmi (že zosnulý zomrel pre covid), my sme nemali nijaký
taký. Väčšinou zomierali ľudia starší, priemerný vek bol 74 rokov, najmladší mal 24 rokov (M. Hada z Rankoviec),
najstaršia sestra 91 rokov (A. Gdovinová zo Žíroviec).
Aj pri pohreboch platia prísne pravidlá, ktoré sa počas roka ešte viac priostrovali od najmenších opatrení
(hygienické) až na konci roka po najtvrdšie (mimo kostola, do 6 ľudí – okrem službukonajúcich, odstupy), ktoré sa
len ťažko dali dodržiavať. Veľmi náročné je aj to, že je neprípustné podávanie rúk pri kondolenciách. Pohreby sa
podľa nariadení robia skrátenou formou.
►POČET ČLENOV: Podľa matričných údajov nás je na konci roku 2020 o 11 členov menej - celkom teda 695.
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Vnútromisijný život cirkevného zboru
Vnútorná misia bola v našom zbore, tak, ako aj asi v ostatných, ovplyvnená opatreniami súvisiacimi
s koronakrízou. Aj keď mnohé plány boli pripravená a aj schválené presbyterstvom a zborovým konventom, žiaľ,
nemohli sa uskutočniť. V uplynulom roku sme plánovali aj nové stretnutia, ako stretnutie dôchodcov, resp. stretnutia
žien. Napokon sme skončili v prvom polroku zavretí a nemohli sme, podobne, ako na konci roku 2020, sa ani len
spoločne stretávať na pravidelných bohoslužobných aktivitách. V tomto období nám celkom prestal spevokol,
biblické hodiny, neuskutočnilo sa ani len stretnutie 65+, koncert talentov či vianočný koncert kolied. Neuskutočnili
sa ani pravidelné stretnutia presbyterov, teda okrem výročného presbyterstva. A predsa nemôžeme povedať, že
tento rok plný mimoriadnych opatrení bol rokom bez príležitostí. I keď veľa vecí v rámci vnútornej i vonkajšej misie
sa neuskutočnilo a mnohé aktivity boli obmedzené, predsa sme aj tento rok vnímali ako rok mnohých príležitostí
a otvorených ciest, ktorými môžeme ísť.
►DETSKÁ BESIEDKA: V čase, keď sa naše deti nemohli stretávať a prichádzať na detské besiedky, sme využili
možnosti, ktoré sa nám ponúkli, aby sme im cez vedúcich detských besiedok mohli aj naďalej slúžiť. V prvom
polroku vedúce našich besiedok nahrávali videá s prezentáciou príbehu „Bež Ma, bež“ – je to príbeh mladej
misionárky medzi kanibalmi z dielne Detskej misie. V druhom polroku sme využili ponuku na youtube, kde sú
spracované animované biblické príbehy Starej a Novej zmluvy. Vedúce si vytvorili facebookové skupiny so svojimi
deťmi (máme 4 detské besiedky, od novembra 3 detské besiedky v nerómskej misii – tri kvôli tomu, že dve dediny
sa nám spojili) a každú nedeľu im posielali a posielajú jeden z týchto biblických príbehov aj s úlohou na týždeň.
Viaceré deti sa zapájajú do týchto úloh na týždeň. Tie sú vždy prepojené s príbehom, ktorý si mohli v nedeľu pozrieť.
Žiaľ, v roku 2020 nám z misijných aktivít vypadli vystúpenia detí na bohoslužbách. Nemohol sa uskutočniť ani
koncert talentov a ani vianočný koncert kolied. A predsa sme spolu s vedúcimi vnímali otvorené cesty a príležitosti,
ako slúžiť deťom.
Napriek všetkým opatreniam sa nám podarilo v spolupráci
s vedúcimi besiedok (M.Beňová, E.Hlavatá, K.Hašková,
J.Peková, R.Šišková, T.Beňo, D.Hrehor) zorganizovať detský
letný tábor vo Veľkom Slavkove v termíne od 13.7.202017.7.2020. Zorganizovali sme ho po komunikácii z UVZ
v Košiciach a podľa vtedajších mimoriadnych odporúčaní
pandemickej komisie. Rodičia sa veľkou mierou podieľali na
príprave a zabezpečení detského letného tábora najmä tým, že
ochotne zabezpečili všetky lekárske potvrdenia, vyhlásenia
a ostatné potrebné doklady k táboru. Dokonca sa na nás obrátili
aj mnohí ďalší rodičia mimo detí, ktoré pravidelne prichádzali na
detskú besiedku a poprosili nás, aby sme im deti vzali na tábor.
S vďačnosťou v srdci voči Pánu Bohu môžeme dnes len
konštatovať, že to bol vzácny a nádherne prežitý čas v službe deťom pod Božou ochranou.
►NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA NA ŠKOLE: Evanjelická náboženská výchova sa na území nášho zboru vyučuje v 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, 80 na štyroch vyučovacích hodinách. Vyučujú miestni farárovci. Staršie rómske deti z Rankoviec chodia do
Keceroviec a Vtáčkoviec, kde nemáme dosah.
V Bačkovíku (ročníky 1.-4.) sa v prvom polroku vyučovali tri hodiny, kde druhý a tretí ročník boli spojené.
V druhom polroku od septembra 2020 sa na ZŠ v Bačkovíku vyučuje náboženstvo 4 hodiny, samostatne každý
ročník.
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 (2. ročník – 8 detí, 9. ročník – 11 detí). Vďaka
mimoriadnym opatreniam ale bola škola v Bidovciach nútená pozmeniť vyučovanie náboženstva, aby podobne,
ako vyučovanie etiky, neprebiehalo v spojených skupinách. A tak, aj napriek týmto pôvodným skupinám, s. farárka
napokon vyučovala celé triedy ekumenickou formou. A to 1.špeciálnu triedu (12 detí) a 7B triedu (16 detí).
►DORAST: V našom cirkevnom zbore je dorast súčasťou konfirmačnej prípravy. V tom vnímame prínos
a požehnanie, nakoľko naši konfirmandi sa stretávajú a zvážajú ich rodičia z deviatich dedín nášho zboru. Kvôli
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tomu sme pristúpili na tento model a ukázal sa nám, ako
veľmi výhodný. Dorast sa stretáva hneď po konfirmačnej
príprave, tak, ako tomu bolo už aj v predchádzajúcich
rokoch. No v súčasnosti sa preniesol do online roviny,
podobne, ako konfirmačná príprava. Každú nedeľu od 16.00
– 17.00 prebieha online forma dorastu, ktorý v súčasnosti
vedú štyria vedúci (Beňová Gabriela, Ondrašiková Šimona,
Matej Maroš a Nosaľová Viktória). Pre našich konfirmandov
majú pripravené zaujímavé hry, spoločné zdieľanie sa,
biblické témy, rozhovory. Žiaľ, aj pri našom doraste platí, že
jeho fungovanie ovplyvnili mimoriadne opatrenia a preto sa
nemohli zúčastniť seniorátnych aktivít či iných misijných
aktivít nášho zboru. Ale aj v misijnej práci s našimi
konfirmando-dorastencami sa nám podarilo v spolupráci
s vedúcimi dorastu i detskej besiedky zorganizovať letný dorastový tábor, tak isto vo Veľkom Slavkove. Aj tu sme
veľmi dbali na to, aby boli dodržané všetky požadované opatrenia a rodičia doložili všetky požadované potvrdenia
a doklady. Sme vďační rodičom, že ochotne spolupracovali a tým aj uľahčili službu vedúcim dorastového tábora
(Ľ.Beňo, G.Beňová, Š.Ondrašiková, M.Matej, V.Nosaľová). V tíme vedenia dorastového tábora boli aj naši dvaja
zdravotníci – V.Gajdošová a D.Gala.
►MLÁDEŽ: Mládež v našom cirkevnom zbore je stabilnou súčasťou vnútornej misie. Stretáva sa každú sobotu
o 18.00 hodine. Aj v roku 2020 mala tieto strenutia pravidelne, samozrejme v súvise s mimoriadnymi opatreniami.
Spočiatku roku sa stretávali osobne. V tom čase sa tímu mládeže ešte podarilo pripraviť a zorganizovať mimoriadne
pekné a povzbudzujúce stretnutie mládeže s rodinkami (26.1.), ale tiež stretnutie mládeže so spevokolom (15.2).
Ešte spoločne s pozvanou mládežou z Gelnice stihli prežiť vzácny víkend na chate v Stratenej (28.2-2.3)
v spoločenstve pri Božom slove, ale aj v upevňovaní vzťahov a vzájomných kontaktov. Neskôr pokračovali vo
svojich stretnutiach v online priestore, potom cez letné mesiace vonku, neskôr vonku aj s rúškami, a napokon,
v posledných mesiacoch, opäť v online priestore. Sme vďační vedúcemu tímu (Beňo T., Lukačová G., Matej M.,
Ondrašiková Š. Hašková K.) za ich vedenie mládeže. Za to, že aj uprostred všetkých tých mimoriadných opatrení
našli spôsob, ako mládež udržať a stretávať sa. I keď je
nám ľúto, že niektorí mladí odmietajú stretnutia online
a argumentujú, že to nemá taký potenciál, ako osobné
stretnutie.
Aj pri našej mládež platí, že vypadli z jej aktivít seniorátne
stretnutia, ktoré neboli kvôli opatreniam a situácii s Covid19 možné. Ale mohli sme s nimi prežiť aspoň jedny
mládežnícke služby Božie v našom cirkevnom zbore
30.8.2020 v Bačkovíku. A tiež vedúci tím pripravil
a zorganizoval v lete tábor pre našich mladých. Tábor sa
uskutočnil od 6.-11.7.2020 v Smižanoch. Aj pri jeho
príprave a organizácii sa museli vedúci popasovať
s mimoriadnymi opatreniami a ich uvedením do praxe na
tábore.
Samozrejme, že celá situácia s Covid-19 sa podpísala na fungovaní a stretávaní sa mladých ľudí v našom
cirkevnom zbore aj mimo mládeže. Boli naučení si spolu vyjsť do prírody, mali svoje skupinky, tie žiaľ, postupne
skončili. Len chlapčenská skupinka sa občas stretne online formou.
►RODINNÉ SPOLOČENSTVO: Rodinné spoločenstvo v našom cirkevnom zbore má už niekoľkoročnú tradíciu. To
mladšie, ktoré pozostáva z niekoľkých mladých rodín, sa stretáva sporadicky, musia sa prispôsobovať potrebám
svojich detí. To staršie spoločenstvo sa pravidelne stretáva každé dva týždne v sobotu podvečer o 19.30 hod. Jeho
pravidelnosť je zabezpečená do určitej miery aj dlhotrvajúcimi priateľstvami a rodinnými väzbami, ktorými je
prepojené. Aj to bolo dôvodom, pre ktorý naše stretnutia pokračovali napriek všetkým opatreniam, ktoré boli vydané
v súvise s koronakrízou a Covid-19. Bola to pre nás výzva, presunúť sa z osobnej roviny do online roviny, ale sme
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vďační, že sa to podarilo. A tak aj počas celého roku 2020
sa rodinné spoločenstvo stretávalo pravidelne na svojich
online stretnutiach, najprv cez messenger, neskôr cez
google meet vlastne v celom zložení (cca 14-15 ľudí).
Z aktivít rodinného spoločenstva kvôli situácii, vypadol
spoločný rodinný víkend.
►BIBLICKÉ HODINY DOSPELÝCH: Biblické hodiny v našom
cirkevnom zbore sú časom pre tých, ktorý túžia po štúdiu
Biblie nielen vo svojom súkromí, ale chcú sa zdieľať
o svojich poznatok a so svojimi myšlienkami a vnímaním biblických právd. Prebiehajú na dvoch fíliách –
v Čakanovciach a v Bačkovíku. Na oboch miestach sa stretáva približne 8-10 bratov a sestier. V roku 2020 žiaľ
tieto stretnutia boli prerušené kvôli Covid-19.
►MODLITEBNÉ TÝŽDNE: Náš cirkevný zbor má už niekoľkoročnú tradíciu v službe laikov počas modlitebných
týždňov. Veľmi sa tešíme z toho, že bratia a sestry v našom cirkevnom zbore ochotne prijímajú aj túto službu a tak
počas modlitebných týždňov (pôstneho a adventného) môžeme byť na našich stretnutia, ktoré prebiehajú v troch
fíliách (Čakanovce, Bačkovík, Boliarov) a v matkocirkvi Rankovce povzbudení práve službou slova týchto
spoluveriacich. Ale aj tu platí to, čo vlastne pri všetkých vnútromisijných aktivitách – pôstny modlitebný týždeň sa
neuskutočnil kvôli prvému lockdownu, ktorý sa začal 10.3.2020. A adventný modlitebný týždeň sme nahradili len
adventnými večernými stretnutiami v rámci večierni. Stretávalo sa na každom mieste 8-12 ľudí. Aj na tomto počte
môžeme vidieť opatrnosť ľudí pri stretávaní sa. Nakoľko aj na večierne a modlitebné týždňe prichádza skôr stredná
a staršia generácia, mnohí radšej ostali doma, aby sa chránili pred nákazou, čo sme plne rozumeli.
►SPEVOKOL SPIEVAJÚCE SRDCE: Okrem krásnej chvíle prežitej na začiatku roka, ako otvorenie roka v spevokole
a veľmi milého spoločenstva spolu s našou mládežou, sme sa, žiaľ, v spevokole nestretávali. Každý rok totiž po
vianočných sviatkoch mávame krátke prázdniny, ktoré končia s nástupom pôstneho obdobia. A práve v tomto čase
začali platiť mnohé opatrenia a tak sme sa celý rok v spevokole nestretli ani nikde nevystupovali.
►RÓMSKA MISIA: V rómskej misii sme pokračovali aj v roku
2020 predovšetkým prácou s deťmi, dorastom, a bohoslužbami.
Avšak nástup opatrení a obavy z nakazenia postihli najmä túto
časť nášho života. Besiedka aj dorast sa od začiatku marca
nadobro prestali konať, rovnako vypadol aj letný tábor, pre
cezhraničné opatrenia nebolo možné zostaviť v Česku ani tím
vedúcich.
Rómske bohoslužby sa počas leta podarilo uskutočniť vo
vonkajších priestoroch komunitnej záhrady asi dvakrát, raz sa
konalo online stretnutie pracovníkov.
Taktiež sa muselo prakticky zavrieť komunitné centrum na fare,
celý čas bežal vlastne iba program s pár mentorovanými deťmi (projekt cez ETP Slovakia) a na jeseň, do sprísnenia
opatrení, doučovanie detí 1. ročníka.
►DIAKONIA: Pravidelne zvykneme už veľa rokov podporovať štedrovečernou oferou detskú onkológiu, tento rok
však brány kostolov na Štedrý večer (a až dosiaľ) zostali zatvorené, každoročná pomoc s balíčkami deťom
v detských domovoch (cez OZ Otcovo srdce) sa konala dobrovoľnými finančnými darmi jednotlivcov.
►PASTORÁLNA STAROSTLIVOSŤ DUCHOVNÝCH: Osobné návštevy boli tento rok o to dôležitejšie, pretože mnohí
ľudia sa ocitli akoby za mrežami vlastných domovov. Kvôli zodpovednému prístupu sa ani farári nesnažili zbytočne
vychádzať z domu a prispievať k riziku, ale mnohé návštevy bolo nutné vykonať (či pomoc s nákupmi pre osamelú
sestru, alebo aj rodiny v karanténe). O to viac však stúpli telefonické hovory s mnohými, najmä staršími členmi
zboru.
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►ZBOROVÝ ČASOPIS SLOVO: 25. ročník časopisu sa podarilo opäť vydávať každý mesiac, redakčná rada sa
stretávala najprv cez telefón (konferenčný hovor), neskôr online cez videokonferenciu.
►INTERNETOVÁ STRÁNKA ECAV.RANKOVCE.SK A DISKUSNÁ SKUPINA NA SOC. SIETI: Pochopiteľne najväčšou pred
najväčšou výzvou pre nás sa stal kybernetický priestor internetu. Webovú stránku cirkevného zboru
ecav.rankovce.sk máme zriadenú vďaka br. Fr. Haškovi už od r. 2007, vo februári 2020 bola úplne prepracovaná
na moderný vzhľad. To sme pritom netušili, že sa pre nás stane mimoriadne potrebným komunikačným kanálom.
Okamžite sme ju začali (zas po menších aktuálnych (úpravách) využívať na priebežné oznamy, no najmä na
zverejňovanie kázní a ku koncu roka aj online pobožností, aby sa dostali aj k záujemcom, ktorým sa neušla
vytlačená kázeň do schránky.
Veľmi dobrú službu nám robí aj stránka zboru na soc. sieti Facebook, do ktorej bolo ku konca roka prihlásených
150 členov nášho spoločenstva. Cez ňu sa k jej prihláseným členom promptne dostávali rôzne oznamy a pozvánky.
►KONVENT, PRESBYTERSTVO A PREDSEDNÍCTVO CIRKEVNÉHO ZBORU: Presbyterstvo sa v uplynulom roku stretlo
trikrát, výročný konvent sme stihli ešte vo februári, tesne pred obmedzeniami. Počas roka sa stretávala aj špeciálna
komisia na úpravu zborového štatútu a vokátora, ale pre opatrenia nám aj tá ostala stáť.
►SPOLUPRÁCA SO SAMOSPRÁVOU: Pochopiteľne nás teší aj spolupráca so samosprávami, tento rok (najmä
Bačkovík, Boliarov a Čakanovce) pomohli aj s tlačením kázní pre svojich obyvateľov, ktoré potom rozniesli ochotní
členovia nášho cirkevného zboru. Po žiadosti o finančnú pomoc na vykrytie zvýšených nákladov na detský tábor
nám všetky oslovené prisľúbili pomoc.

Hospodárske veci
Rok 2020 so zatvorenými kostolmi nás zastavil aj v priebežných opravách. Viac sa urobilo na fare:
Pokračovalo sa s úpravami vo dvore. Najprv na dokončení vonkajšej úpravy pivnice a nátere altánka i kovových
prvkov na dvore (po nástupe opatrení sa tu aktivizovala rodina farárovcov), potom s pomocou žiakov murárskej
učňovky v Rankovciach sa podarilo dokončiť pokrytie hornej časti dvora zatrávňovacími tvárnicami a postavením
oddeľovacieho múrika, pomohli aj s menšími opravami už zvetranej fasády fary.
Vo vnútri fary sme museli náhle riešiť opravu pôvodnej kanalizácie, po trojnásobnom odbornom čistení
a stanovení problému sa v chodbe pred pracovňou musela vykopať asi 5-metrová jama a vymeniť pôvodné
kameninové kanalizačné rúry. Prácu a aj časť materiálu sponzorsky poskytol brat M. Mičko z Bačkovíka. Výkop
robili opäť chlapci z učňovky.
Po naplánovaní a vybratí modelu auta sa napokon pred koncom roka podarilo na leasing zakúpiť nové zborové
auto Fiat Tipo Hatchback 1,4 95K za zvýhodnenú cenu. Srdečne ďakujeme jednotlivcom, ktorí prispeli na túto kúpu.

Chronológia života cirkevného zboru
počas roka 2020
31.12.-1.1.
31.12.-1.1.
1.1.
5.1.
26.1.
27.1.
2.2.
14.2.
15.2.
16.2
18.2.
23.2.
28.2.-2.3.
9.3.

vítanie nového roka – rodinky v Bačkovíku
vítanie nového roka – mládež na fare v Rankovciach
novoročné bohoslužby s losovaním biblických veršov
novoročné posedenie spevokolu na fare
stretnutie mládeže s rodinkami
výročný filiálny konvent, Čakanovce a Rankovce
výročné filiálne konventy, Bačkovík a Boliarov
manželský večer, Herľany
stretnutie mládeže so spevokolom
výročné zasadanie zb. presbyterstva, Herľany
revízny výbor, Rankovce
výročný konvent, Rankovce
mládežnícka víkendovka v Stratenej, spolu s mládežou z Gelnice
seniorátna porada farárov, Herľany
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10.3.
10.5.
21.6.
28.6.
5.7.
6.-11.7.
12.7.
13.-17.7.
24.7.
18.8.
26.-28.8.
30. 8.
6.9.
13.9.
20.9.
18.10.
26.-30.10.
7.-11.12.
24.12.

vydané opatrenie na zastavenie aktivít (1. lockdown)
deň matiek, prvé bohoslužby po 1. lockdowne
zápis nových konfirmandov
pam. posvätenia zvoníc v Žírovciach a Mudrovciach
pamiatka posvätenia kostola v Čakanovciach
pobytový tábor mládeže v Smižanoch
prvá Večera Pánova „s kalíškami“
pobytový tábor detí a dorastu vo Veľkom Slavkove
stretnutie pri čaji v rómskej misii v komunitnej záhrade
stretnutie aj s hosťami z Nemecka (H. M. Dern) v komunit. záhrade
sústredenie konfirmandov na fare
skúška konfirmandov v Boliarove
slávnosť konfirmácie, Rankovce
zahájenie šk. roka s požehnaním žiakov aj učiteľov
pam. posvätenia kostola v Rankovciach
2. lockdown (zatvorené kostoly - do 22.11.)
online reformačný modlitebný týždeň
online stretnutia pre sestry „Zamerané na ženu“
3. lockdown pre cirkev (zatvorené kostoly, najdlhší)

(Oproti iným rokom mimoriadne krátka – asi polovica - chronológia života v cirkevnom zbore.)

Výročnú správu zboru za r. 2020 napísali: zborový farár Mgr. Ľuboslav Beňo a nám. farárka Mgr. Monika Beňová
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