Výročná správa Cirkevného zboru ECAV Rankovce za rok 2014

Výročná správa, rok 2014
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rankovce
Zjav 22,11b-12a:
„...spravodlivý nech ďalej koná spravodlivosť a svätý nech sa ďalej posväcuje.
Hľa, prídem čoskoro.“
Staroveký sochár Pheidias kresal z mramoru nádhernú sochu, Mala byť postavená na vysokom stĺpe
v Parthenone. Socha už bola hotová, ale Pheidias ešte vždy našiel, čo uhladzovať. Nejaký človek, ktorý ho
pozoroval pri práci, poznamenal, že je úplne zbytočné tak dôkladne sochu opracúvať. Veď bude na vysokom stĺpe
a v takej výške nikto chybičku neodhalí.
„To máš pravdu,“ odvetil Pheidias. „Ľudské oko nijakú chybu neuvidí, ale božské oči celkom určite!“
Aj náš cirkevný zbor môžeme v istom ohľade taktiež prirovnať k Pheidiovej soche. Ak sa pozrieme na
možnosti, ktoré nám Boh zo svojej milosti v našom spoločenstve dáva, máme za čo ďakovať. Veď mať
v cirkevnom zbore priestor pre deti, dorast, mládež, starších, venovať sa pritom aj rómskej misii, vydávať
pravidelne svoj zborový časopis a informovať o dianí zboru cez moderné médiá (internet), pritom mať celkom
poopravované budovy, to určite nie je len tak. Naozaj stavba nášho cirkevného zboru je pomerne pekná, kto
chce, môže si v ňom nájsť miesto a ak ho zatiaľ nemá, vďačne sa mu ho pokúsime vytvoriť. Kto nechce
a uzatvára sa do svojho individualizmu, odmieta akékoľvek stretnutie s bratmi a sestrami či už na bohoslužbách,
alebo na rôznych výletoch, posedeniach a skupinkách, ten si sám volí svoj život a svoju cestu mimo zdravého
spoločenstva. Toho ľahko zhltne protibožský svet s jeho nekresťanskými zásadami a prepadne
voľnomyšlienkárskym svetonázorom.
Ľudia, ktorí sa vyčleňujú z nášho spoločenstva (a pritom sa predsa potichu hlásia k nášmu cirkevnému zboru,
k našej cirkvi), tak pre nás ostávajú výzvou – ako ich osloviť, ako im ponúknuť miesto v spoločenstve, na ktorom
nájdu svoj (stratený?) duchovný domov a zapoja sa medzi ľudí, ktorí v Kristovi našli mier a spásu.
Ba podobných výziev je ešte viac, veď máme okolo seba ďalších ľudí, ktorí sú bez duchovného zázemia
spoločenstva bratov a sestier – ľudia opustení, nemocní, ľudia na periférii záujmu spoločnosti, prisťahovaní, ľudia,
ktorí v úprimnosti uverili, naleteli rôznym špekulantom a aj pokútnym sektám, ľudia bez cirkevného zastrešenia,
nepoznajúci Krista ako Spasiteľa ...
Ako nás, naše spoločenstvo so všetkou jeho nádherou, ale aj chybami ako Pheidovskú sochu vidí sám svätý
Boh? Čo máme ako usilovní Pheidiovia v našom cirkevnom zbore s Božou pomocou ešte zdokonaľovať,
zlepšovať? To je úloha každého jedného z nás.
„Socha“ nášho cirkevného zboru nemá predsa len jedného sochára! My sme predsa všetci spolu ako orgány,
údy jedného tela viazaní k vzájomnému budovaniu spoločenstva. Každý z nás má prístup k „soche“ zo svojej
strany a sme zodpovední za to, ako svoju časť opracujeme. Ako vyzerá náš cirkevný zbor v našich rodinách,
v našich srdciach? Myslíme si snáď, že viera je naozaj niečo také súkromné, privátne, ba až intímne, že je čisto
našou vecou? To vôbec nie je pravda!
My sme svetlom tohto sveta, soľou tejto zeme. Ak strácame chuť, ak zatieňujeme svetlo, ktoré cez nás má
prechádzať, ak si vieru robíme iba svojou súkromnou záležitosťou a jej svetlo nemá kam preniknúť – nie je to
chyba? Nie je to svedectvom toho, že niečo v duchovných veciach nerozumieme dobre?
Povzbudzujúci verš Zjav 22,11b-12a, ktorý sme si vylosovali na novoročných bohoslužbách 1.1.2014, nás
pozýva k neprestajnému konaniu spravodlivosti a posväcovaniu sa. Je a zostáva pozvánkou pre náš cirkevný
zbor, pre každého jedného z nás k aktívnemu životu v kruhu bratov a sestier, k budovaniu nášho spoločenstva,
k opracúvaniu našej „Pheidiovskej“ sochy.
Nie je čas na odkladanie, nie je priestor na ľahostajnosť. Okrem Kristovho blízkeho príchodu, ako ho cirkev
ohlasuje a k tomu adekvátnej náhlosti času nás k aktívnemu duchovnému životy tlačí aj fakt, že kde ho niet,
nastáva úpadok, ba aj celkové odpadnutie (najmä nasledujúcich generácií).
Kto teda činí spravodlivosť, nech ju činí ďalej! A kto je svätý, nech sa posväcuje ďalej! Maranatha, Kristus
blízko.
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Bohoslužobný život v cirkevnom zbore
„Do kostola nás chodí málo!“ – podobné pocity zažívame pravidelne na našich bohoslužbách nedeľu čo nedeľu
s výnimkou jednej, dvoch slávností do roka. Starší si pamätajú kostoly naplnené do posledného miesta, ba kedysi
sa ešte na sviatky do kostola museli nanosiť aj lavice a stoličky, aby sa ľudia pomestili. Dnes túto starosť nemáme
a aj na slávnostné bohoslužby, kde káže vzácny hosť, ostáva stále niekoľko miest prázdnych.
Čo sa to deje? Prečo sme si navykli
na takýto život? Ako trávime nedeľu
dopoludnia – je skutočne dňom,
v ktorom dobiehame zameškanú prácu
a napriek tomu, že tento čas je Božím
dňom, my si aj ten dravo zaberáme pre
seba? Alebo sme sa ho naučili stráviť
v absolútnej
lenivosti,
pomaly
ani
nevyjdúc z postele do bieleho dňa
daného nám práve na to, aby sme sa
stretli spolu a strávili ho v Božej
blízkosti v Jeho cirkvi?
Veru, v našej cirkvi sme naučení
pozerať sa na život cirkevného zboru
práve podľa spoločných stretnutí –
bohoslužieb. „Koľko ľudí u vás chodí
v nedeľu do kostola?“ – to je typická
otázka na život cirkvi. Obávam sa, aj
s ohľadom na súčasný život niektorých
zahraničných cirkví podobného typu ako
je táto naša a tiež vzhľadom na stále
rastúci individualizmus, keď človek
nepotrebuje druhého (ani pre život
s Bohom), že sa tento pohľad budeme
musieť nejakým spôsobom naučiť
zvládať a meniace sa generácie aj s ich
spôsobmi prijať ako výzvu.
Aj keď cítime klesajúci trend, teší ma, že v nedeľu sa stretne na bohoslužbách viac než štvrtina cirkevného
zboru, na najväčšie sviatky sme mali účasť dokonca viac než štvorpätinovú.
►NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY: Všetkých hlavných bohoslužieb sme mali v našom cirkevnom zbore 242, z toho
sviatočných bolo 50. Celkový počet účastníkov bol 11.873. V bežnú nedeľu sa stretávalo priemerne 199 (viac
oproti vlaňajšku o 11), cez sviatky 293.
Priemerná návštevnosť (vrátane sviatkov) podľa jednotlivých
fílií: Rankovce 65 (+8), Boliarov 60 (-1), Bačkovík 59 (+8),
Čakanovce 34 (-4), najviac na pam. posv. kostola v Bačkovíku
167, Rankovciach 180, na pam. posv. i št. večer v Boliarove 112,
na štedrý večer v Čakanovciach 146.
Tešíme sa z toho, že v našom cirkevnom zbore máme
pripravených kantorov na každé služby Božie, v Rankovciach na
organe doprevádza väčšinou Gabriela Beňová, ale aj Ing. Andrea
Petriková (rod. Sabadková), v Boliarove Andrea Hrehorová,
v Bačkovíku Lenka Grešová, v Čakanovciach Nikola Korečková,
v prípade potreby sa vedia aj zastúpiť, prípadne ich zastupovali ešte aj naše bývalé kantorky – Blažena Borrés
(rod. Bodonská), žijúca v Maďarsku a Miloslava Bodonská, žijúca v Španielsku, na večierni v Čakanovciach Mgr.
Danka Petrillová, na pohreboch niekedy hudobne doprevádzala aj sestra farárka Monika Beňová. Milým vstupom
najmä na Vianoce bola aj hra na dychové nástroje (flauty) ako doprovod k organu – najmä v Čakanovciach (M.
Ševčíková), v Rankovciach (Š. Ondrašiková) a v Bačkovíku (J. Grešová), podporujeme ich aj k ďalšiemu
pokračovaniu tejto vynikajúcej služby!
►VEČERNÉ BOHOSLUŽBY NA MALÝCH FÍLIÁCH: V Mudrovciach, Herľanoch, Trsťanoch a Ďurďošíku sa konajú
pravidelne druhú sobotu a nedeľu v mesiaci. V Ďurďošíku sa stretávame u Sabolov (priemerná účasť 8),
v Trsťanoch u Pekovcov (priemer 6), v Herľanoch (priemer 5) a Mudrovciach (priemer 6) na obecných úradoch.
Ďakujeme obidvom rodinám za otvorenie svojich domácností. V Žírovciach sa raz do roka (na pam. posv.
zvonice) konajú bohoslužby vonku, pri zvonici. Je to vtedy slávnosť pre celú obec, ale v roku 2014 nám viacerí
chýbali.
►PÔSTNE A ADVENTNÉ VEČIERNE: Pôstne večierne sa konali 4-krát v každom z kostolov, adventné 2-krát.
Priemerná účasť: Rankovce 20, Bačkovík 18, Boliarov 14, Čakanovce 10.
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Sviatosti, konfirmácia a ostatné stránky
►KRST SVÄTÝ: V roku 2014 sme krstom svätým prijali do cirkvi 13 detí (+7), 10 chlapcov, 3 dievčatá, z toho
bolo 9 rómskych krstov.
►VEČERA PÁNOVA (VP): Pravidelne raz za mesiac v každom
kostole, plus ešte špeciálne v pôste, advente, na konfirmácii, raz na
mládeži, niekoľkokrát v domácnostiach, kde povzbudzujeme aj
príslušníkov rodiny, aby vytvorili s nemocným spoločenstvo a pristúpili
k sviatosti tiež.
Štatisticky – pri sviatosti sme mali celkom 2168 komunikantov,
z toho v kostoloch celkom prislúžená sviatosť 59-krát, účastníkov:
2122 (muži 786, ženy 1336; Rankovce 552, Bačkovík 648, Boliarov
463, Čakanovce 459), mimo kostola – na mládeži: 21,
v domácnostiach (celkom 10-krát) 25 účastníkov.
►KONFIRMÁCIA: Koncom apríla bolo konfirmovaných 6 detí (4
chlapci, 2 dievčatá). V súčasnosti na konf. prípravu prichádza 5
dievčat a 2 chlapci, stretnutia bývajú každú nedeľu popoludní počas
dvoch rokov, preberáme látku z učebnice Verím a sľubujem.
Súčasťou prípravy sú aj konfirmačné sústredenia na fare aj mimo
zboru. Konfirmandi majú povinnosť navštevovať aj pravidelne
bohoslužby a dorast, ako aj letný tábor.
Taktiež pripravujeme aj novú skupinu rómskych konfirmandov (v
skrátenom rozsahu vyučovania), ich počet na konci roka ešte nebol
ustálený.
►SOBÁŠ: Celkom sme sobášili 1 pár (-2).
►POHREBY: Na cestu do večnosti sme vyprevadili 17 (+1) členov nášho zboru, 4 bratov, 13 sestier, z toho boli
4 rómske pohreby.
Pred pohrebom býva vždy spievanie aspoň dva večery, medzi Rómami zas „vartovka“ celú noc. Pohreby bývajú
väčšinou z kostola, v Trsťanoch bol z domu smútku, u Rómov býva väčšinou rovno na cintoríne, alebo
z domácnosti.
►POČET ČLENOV: Podľa matričných údajov nás je na konci roku 2014 o 7 členov menej - celkom teda 755.
Vnútromisijný život cirkevného zboru
►KONVENT, PRESBYTERSTVO A PREDSEDNÍCTVO CIRKEVNÉHO ZBORU.
Presbyterstvo sa v uplynulom roku stretlo 2-krát – jedno
stretnutie bolo výročné s plánovaním celého roka a druhé
priebežné v júli, ktoré riešilo najmä plánované práce na fare.
Taktiež konventy sme mali dvakrát – jeden mimoriadny v januári,
ktorý riešil schvaľovanie predaja pozemkov, druhý vo februári
výročný. Výročnému predchádzali malé konventy na jednotlivých
fíliách.
►NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA NA ŠKOLE: Ev. náboženstvo sme
vyučovali na štyroch školách (ZŠ Bidovce, Herľany, Bačkovík
a Boliarov) – celkom 10 vyučovacích hodín týždenne. Vyučujú
obaja duchovní.
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►DETSKÁ BESIEDKA: Detské besiedky sa stretávajú pravidelne
okrem leta každý týždeň v Rankovciach (vedúce Katarína
Hašková a Gabriela Beňová), v Boliarove (vedúce Elena Hlavatá
a Dominika Petrilová), v Bačkovíku (vedúce Lenka a Júlia
Grešové), v Rankovciach ešte aj rómska besiedka (o nej viac
v časti správe o rómskej misii); v Ďurďošíku býva besiedka raz
v mesiaci – vždy pred večierňou – vedú farárovci. Na všetkých
miestach sa používajú veľmi dobré materiály z Detskej misie,
v Ďurďošíku prípravky z GBÚ.
Veľmi povzbudzujeme čakanovských bratov a sestry, aby sa
ujali aj besiedky v Čakanovciach, pri vianočnom programe sme
tam napočítali 16 detí.
Deti z besiedok pripravili programy na Deň matiek aj na Štedrý večer, v Boliarove vystúpili aj pri sobáši.
Pre deti bol v lete pripravený detský tábor v Roztokoch (pri
Svidníku) podporený finančne aj obcami Rankovce, Boliarov
a Čakanovce. Srdečne ďakujeme.
Na začiatku adventu vedúce pre deti pripravili večierok
v Čakanovciach.
►DORAST: Konfirmandi a mladí ľudia hneď po konfirmácii
majú svoj priestor na doraste. Vedúcimi sú Martin Mičko,
Radoslav Petro a Matúš Grešo, pomáha aj Gabriela Beňová.
Viacero aktivít majú spolu s mládežou (víkendovky), letný tábor
zase s besiedkami.
►MLÁDEŽ: Mládež – približne 20-členná skupina – sa stretáva na fare v sobotu večer. V tíme vedúcich na konci
roka sú Miroslava Kmecová, Martin Mičko, Katarína Hašková, Radoslav Petro a Tatiana Žureková. Teší nás
záujem mladých ľudí, neraz sa ani nechcú rozísť zo stretnutí.
To je dobre. Tak dobré by bolo, aby mali priestor pre stretnutie
nielen raz v týždni (tak to sami vyjadrili na stretnutí tímu), ale
organizačne je to takmer nemožné – bývajú v rôznych obciach,
viacerí v školách, zamestnaní.
Počas roka 2014 pripravili spoločné čakanie Nového roka
2014 na Sigorde (pri Prešove), víkendovku na fare, letný tábor
vo Važci, stretnutie s rodinným spoločenstvom, pozvaní boli
s témou viacerí hostia. Mládežníci niekoľkokrát vystúpili
s piesňou aj na službách Božích, ochotne poslúžili aj čítaním
pašií pred Veľkou nocou.
Tešíme sa aj (nie celkom pravidelnej) dievčenskej skupinke, ktorá sa stretávala najviac u Ľudmily Vanickej (rod.
Kmecovej) v Košiciach. Chlapčenská v roku 2014 nefungovala, chlapci, máte našu podporu!
►RODINNÉ SPOLOČENSTVO: V roku 2014 sa stretávala skupina najmä z Bačkovíka (7 manž. párov a dve
slobodné sestry) pravidelne každý druhý týždeň v sobotu večer
po rodinách na striedačku. Skupina je však otvorená
a pozývame aj ďalších záujemcov. Na stretnutiach sa preberali
najmä biblické témy (z knihy Základy teologie) a etické témy
(podľa Etickej čítanky prof. I. Kišša).
Okrem pravidelných stretnutí rodinné spoločenstvo pripravilo
čakanie Nového roka (aj 2014, aj 2015), víkendovku
v maďarskom Nyírbátore (spolu s rodinkami z cirk. zboru Háj
doprevádzanými ich duchovným Igorom Mišinom s manželkou),
zúčastnili sa konferencie ROS v Ľubovnianskych kúpeľoch.
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►SPEVOKOL SPIEVAJÚCE SRDCE: Každý týždeň sa stretáva
skupina 20 bratov a sestier pri nácviku štvorhlasných spevov
kresťanských piesní pod vedením sestry Renáty Šiškovej.
Spevokol vystúpil na všetky výročné sviatky, pamiatky
posvätenia kostolov, okrem toho ešte aj na misijnom večeri
v Trsťanoch, na konfirmácii, na Žatve spevokolov v Budimíri
a ako pozvaný hosť aj na misijnom popoludní v Drienovskej
Novej vsi. Spevokol navštívil aj divadlo v Košiciach.
►ZBOROVÉ VÝLETY: V poradí už ôsmy prvomájový zborový
výlet sme v roku 2014 uskutočnili do Levoče, cestou sme sa
zastavili na Spišskom hrade a vo Vrbove.
Na tradičný výstup na Rankovské skaly (v „medardovskú“
nedeľu) sme pozvali rodinu košického farára z Terasy Ondreja
Kolárovského. Po výstupe bola opekačka na fare, stretlo sa nám
presne 80.
►BIBLICKÉ HODINY DOSPELÝCH: Biblické hodiny bývajú (okrem
leta) stále iba na troch miestach – v Bačkovíku, Čakanovciach
a Rankovciach. V roku 2014 sme dobrali tému postáv Novej
zmluvy a začali výklad 1. knihy Mojžišovej.
►MODLITEBNÉ TÝŽDNE: Klasicky ako každý rok aj v roku 2014
sme pripravili 3 modlitebné týždne (pôstny, reformačný a adventný). Zvlášť na nich sa nám ukazuje rozdelenie
cirkevného zboru podľa fílií a neochota prísť do druhého kostola. Tak sa nám modlitebný týždeň vlastne zmenil
na modlitebné večery. V pôste poslúžili Slovom bratia a sestry zo zboru, v reformačnom týždni zas farári
seniorátu.
►RÓMSKA MISIA: V našom cirkevnom zbore máme aj misijnú prácu medzi Rómami. Snažíme sa zamerať na
všetky vekové kategórie:
DETSKÁ BESIEDKA: Pravidelná detská besiedka (v piatok) je
priestorom pre deti, aby počuli biblický príbeh (väčšinou
v rómskom jazyku) a zaspievali si kresťanské piesne. Vedúcimi
boli okrem farárovcov Renáta Tancošová, Amália Turtáková,
Michal Hada, Nikolas Turták a Tomáš Tancoš. Prichádzala
pekná skupina detí (od 20 do 78). Pre tie deti, ktoré prichádzali
najviac, bol v lete zorganizovaný denný tábor na fare (tu
pomohla misijná skupina mladých ľudí zo Sliezska), v zime zas
boli zapojené do programu Vianočné dieťa. Pripravili aj
vianočné pásmo na vianočný večierok.

DORAST: Prerušený dorast opäť začal svoje pravidelné aktivity
v novembri v novej zostave dorastencov (najmä prichádzajú tí,
ktorí sa ujali na kluboch). Vytvorila sa pekná skupina okolo 20
mladých ľudí. Vedúcimi sú farárovci.
KONFIRMAČNÁ PRÍPRAVA: V decembri sa na konfirmačnú
prípravu prihlásilo aj asi 15 mladých chlapcov a dievčat. Skupina
sa ešte stabilizuje.
SPEVOKOL LE DEVLESKERI KHANGERI (BOŽÍ CHRÁM): Spevokol
pokračuje, aj keď nie je taký ontenzívny, ako býval predtým.
Niektoré ženy boli zapojené do iných aktivít v obci a na spevokol
prestali prichádzať. Aj vystúpení spevokolu bolo podstatne menej.
SKUPINKY V OSADE: Každú sobotu podvečer sa schádza približne 10 ľudí pri biblicko-modlitebnej skupinke
dospelých. Podobná skupinka (ale pre dievčatá) vznikla aj v domácnosti Kristen Wollam, podobne ženská.
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OSTATNÉ AKTIVITY A PROJEKTY V RÓMSKEJ MISII:
Projekt No different podporený nadáciou Iuventa. Pod
vedením neformálnej skupiny mladých ľudí (T. Gordiaková, K.
Hašková, M. Kmecová) sme získali podporu pre rómskonerómsky projekt, ktorého súčasťou bol fotografický krúžok,
nákup a výstavba detského ihriska na fare a potom ešte letné
sústredenie na Zempl. Šírave.
Návšteva misionára Mareka Gwóźdźa z Poľska – už vopred
sme robili v cirk. zbore zbierku nepotrebných okuliarov (vyzbierali
sa štyri plné tašky, ďakujeme všetkým, kto priniesol), on nás
navštívil v septembri, urobil v rankovskej osade aj vyšetrenie očí
a potom pokračoval na Ukrajinu a do Moldavska.
Štipendijný program podpory rómskych študentov – podporou darcov (súkromní darcovia, fond GBÚ
ECAV,n.o. Ľudia ľuďom) pomáha tým, ktorí študujú na stredných školách v Košiciach (v r. 2014 to bolo 5
študentov, do r. 2015 pokračujú traja).
V spolupráci s obcou Rankovce dvakrát do týždňa prichádzajú
aktivační pracovníci a pomáhajú aj v manuálnych potrebách okolo
fary, zapojili sme sa aj do projektu Úradu práce, soc. vecí a rodiny
pri aktivácii nezamestnaných dobrovoľnou činnosťou, dostali sme
pomoc 6 mladých ľudí.
Spolupracujeme taktiež s viacerými organizáciami tretieho
sektora činnými v podobnom smere – predovšetkým: OZ Pre
lepší život a OZ Nádej pre Rómov, obidve majú sídla
v Rankovciach, v poslednom čase najmä s OZ ETP – Centrum
pre udržateľný rozvoj so sídlom v Košiciach a OZ In minorita so
sídlom v Bratislave.
OZ Pre lepší život – vedúcou je Františka Ondrašiková, v roku 2014 cez toto OZ bežali najmä projekty
v Olšavskej doline: YEPP (práca s mladými ľuďmi), Housing projekt (výstavba domčekov v Rankovciach), Rocks
(chlapci s murárskej učňovky robia kamenárske práce – urobili aj
obklady vzadu na fare), Ecobricets (výroba ekologických brikiet
z pilín), projekt Uličník a WallArt (maľovanie na steny – pribudli
obrazu na stene aj v našom klube na dvore), výučba angličtiny.
OZ Nádej pre Rómov – vedúcou je Kristen Wollam,
misionárka amerického pôvodu, prišla k nám cez Košice
z Rakúska, cez ňu sa stretávajú ženy na šití, v roku 2014 otvorila
svoju domácnosť pre dievčenskú skupinku aj ženskú biblickú
skupinku, iniciovala vznik divadelnej skupiny dorastencov
a sprostredkovala
j
kontakty
s americkými
misionármi
Parksovcami, ktorí chcú od r. 2015 aktívne prispieť svojou
službou medzi rómskym dorastom.
OZ ETP – Centrum pre udržateľný rozvoj – u nás majú aktívne komunitné centrum na fare, ktorého vedúcou
je Antónia Gordiaková, Aktivity centra sú najmä cez týždeň – predškolský klub pre deti, ktoré sa neumiestnili
v Materskej škole, školský klub pre deti 1. ročníka, vyučovanie Feuersteinovou (izraelskou) metódou detí 2. a3.
ročníka /2 skupiny/, všeobecné doučovanie pre školopovinné deti, kluby pre 5.-6. ročník /zdravotná osveta,
finančné vzdelávanie/, klub pre žiakov 7.-8. ročníka /nové horizonty/, tri krúžky (počítačový, tvorivé ruky, hudobný
krúžok), mentorský program pre prioritné (napredujúce) deti; OZ ETP sa angažuje v Rankovciach tiež pri
výstavbe domčekov, sprostredkovalo nám vybavenie kuchynky sporákom, výstavbu skladu na drevo a zakúpili
fúru palivového dreva na aktivity.
OZ In minorita – pod vedením Lucie Sameľovej v Rankovciach organizuje ženy na štvrtkovom stretnutí
projektu Občianska participácia rómskych žien.
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►MIMORIADNE CIRKEVNOZBOROVÉ AKTIVITY:
Pripomienka 10. výročia znovuposvätenia kostola v Rankovciach: Slávnostné bohoslužby v nanovo
vymaľovanom kostole pripomenuli nielen dávnu históriu kostola (niektoré zdroje uvádzajú, že tu už stál v 14.
storočí!), ale aj gener. opravu z roku 2004. Ako hosťa sme pozvali brata farára Slavomíra Gallu z Vranova nad
Topľou.
Natáčanie relácie Orientácie: 26. 8. sme mali na faru
pozvaných našich konfirmandov a deti z rankovskej (nerómskej)
besiedky, aby s nimi mohli redaktori urobiť rozhovor o práci
s deťmi v evanjelickom cirkevnom zbore. Relácia sa vysielala na
STV2 21.9., v súčasnosti je ešte stále dostupná v archíve RTVS.
►ZBOROVÝ ČASOPIS SLOVO: Časopis Slovo vychádzal už 19.
rok, pravidelne každý mesiac. Je dobrým informačným médiom
nášho cirk. zboru. Srdečná vďaka redakčnej rade pod vedením
Daniela Goduša!
►INTERNETOVÁ STRÁNKA ECAV.RANKOVCE.SK A DISKUSNÁ SKUPINA NA SOC. SIETI: O udalostiach v zbore
(najmä spätne) informuje naša zborová webstránka, pribúdajú najmä fotografie zo stretnutí.

Hospodárske veci
V roku 2014 sme urobili najmä predaj a aj nákup pozemkov.
Diaľničná spoločnosť SR od nás odkúpila časť pozemkov, ktoré vlastníme
v Rozhanovciach (ide o spoločné vlastníctvo s cirk. zbormi Opiná, Vyš.
Kamenica a Budimír), taktiež doľlo k predaju pozemkov v Čakanovciach
a nákupu pozemku v Rankovciach (susednej parcely pri fare, za garážou).
Na fare boli vykonané menšie práce, opravná pivnica, obložená studňa,
zakúpená štiepačka, opravená miestami už zatekajúca strecha. Ostatné práce,
hoci naplánované, sme nestihli vykonať (zateplenie fary, výmena dlážok, oprava
asfaltového povrchu dvora, napojenie kanalizácie, elektrifikácia brány).
V Boliarove urobili úpravu okolia kostola.
V Rankovciach bol nanovo vymaľovaný interiér kostola.
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Pravidelné aktivity zboru cez týždeň počas roka 2014
PONDELOK: aktivační pracovníci na fare, doučovanie detí 2x; predškolský klub; hudobný krúžok; mentorský program
UTOROK: aktivační pracovníci na fare, doučovanie detí 2x; predškolský klub; náboženstvo 2 hod. – Herľany; prioritné deti;
rómsky spevokol; bibl. hodina Čakanovce, Bačkovík
STREDA: doučovanie detí 2x; predškolský klub; prioritné deti; počítačový krúžok; mentorský program; bibl. hodina
Rankovce, spevokol;
ŠTVRTOK: predškolský klub; doučovanie detí 2x; náboženstvo Bidovce 2 hod., prioritné deti; róm. konf. príprava; róm. dievč.
skupinka; tím mládeže; klub róm. žien
PIATOK:

náboženstvo Boliarov aj Bačkovík 2 hod.; besiedka Boliarov, dievčenská skupinka; rómska misia: besiedka,

dorast;
SOBOTA: besiedka Bačkovík; skupinka v osade; mládež; 1x v mes. večierne Ďurďošík s det. besiedkou, Trsťany; 2x v mes.

rodinky Bačkovík;
NEDEĽA: bohoslužby Čakanovce, Bačkovík, Rankovce, Boliarov, besiedka Rankovce, konfirmačná príprava, dorast, 1x

v mes. večierne Herľany, Mudrovce; róm. ženská skupinka
Chronológia života cirkevného zboru
počas roka 2014
31.12.-1.1.
30.12.-1.2.
1.1.
12.1.
19.1.
26.1
31.1.-2.2.
1.2.
9.2.
10.2.
11.2.
16.2.
27.2.-2.3.
3.-5.3.
5.3.
15.3.
30.3.
4.-6.4.
7.-10.4.
7.4.
8.4.
12.4.
27.4.
30.4.
1.5.
11.5.
11.5.
25.5.
30.5.-1.6.
8.6.
11.6.
15.6.
20.-22.6.
26.6.
29.6.
6.-13.7.
7.-11.7.
7.-11.7.
7.-11.7.

vítanie nového roka – rodinky v Rankovciach
mládež na Sigorde
novoročné bohoslužby s losovaním biblických veršov
mimoriadny zborový konvent
výročné filiálne konventy, Boliarov, Čakanovce
výročné filiálne konventy, Bačkovík, Rankovce
víkendovka mládeže na fare
misijný večer spevokolu, Trsťany
výročné zasadanie zb. presbyterstva
porada farárov seniorátu, Rankovce
revízny výbor
výročný konvent, Rankovce
sústredenie konfirmandov, Obišovce
fotografický seminár projektu No different
príprava TV relácie RTVS Focus:Práca o aktivitách v Rankovciach
stretnutie pracovníkov v ROS, BÚ VD Prešov
sen. konvent, Košice
konferencia MOS ECAV, Martin
pôst. modlitebný týždeň
vernisáž obrazov v projekte WallArt, Košice
deň Rómov (priamy prenos RTVS), divadlo Jonáša Záborského, Prešov
skúška konfirmandov
slávnosť konfirmácie
spevokol – návšteva divadla v Košiciach
zborový výlet do Levoče a na Sp. hrad
deň matiek s výstupom detí na bohoslužbách
zápis nových konfirmandov
misijné popoludnie pri 10. výročí obnovenia róm. spevokolu
víkend ROS, Nyírbátor, Maďarsko
zborový výstup na Rankovské skaly
miniprojekt Komprax, maľovanie tričiek, Rankovce
sen. stretnutie žien, Rankovce
sústredenie konfirmandov, Rankovce
koncert hud. krúžku na Art4Roma, Kulturpark, Košice
pam. posvätenia zvoníc, Mudrovce, Žírovce
návšteva misijného tímu zo Sliezska
detský letný tábor, Roztoky pri Svidníku
detský rómsky denný tábor, Rankovce
dorastenecký večerný tábor, Rankovce
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12.-17.7.
13.7.
13.7.
20.7.
20.-23.7.
24.8.
26.8.
5.-7.9.
7.9.
15.9.
20.9.
21.9.
5.10.
25.10.
26.10.
27.-31.10.
2.11.
3.11.
7.-10.11.
14.11.
16.11.
22.11.
23.11.
27.-30.11.
30.11.
4.12.
6.-7.12.
14.12.
15.-18.12.
17.12.
18.12.
19.12.
22.12.
29.12.
30.12.
31.12.

mládežnícky tábor, Važec
pamiatka posv. kostola, Čakanovce
zasadanie zborového presbyterstva
pam. posvätenia kostola, Bačkovík
tábor projektu No different, Zempl. Šírava
pam. posv. kostola, Boliarov
natáčanie relácie RTVS Orientácie, Rankovce
návšteva poľského misionára M. Gwóźdźa, Rankovce
bohoslužby na zač. škol. roka
výstava fotografií, projekt No different
„kreatívny čas“ dievčenskej skupinky na fare
pam. posv. kostola, Rankovce
poďakovanie za úrody zeme
brigáda pri dreve na fare
Žatva spevokolov, Budimír
reformačný modlitebný týždeň
pamiatka zosnulých s kladením kvetov na hroby farárov, Rankovce
porada farárov seniorátu, Herľany
konferencia ROS, Ľubovnianske kúpele
dištr. pastor. konferencia farárov, Predná Hora
senior. stretnutie presbyterov, Košice
mládež s ROS o Afrike, Rankovce
spevokol na misijnom popoludní, Drienovská Nová Ves
návšteva mis. tímu zo Sliezska
adventný večierok pre deti z besiedok, Čakanovce
mikulášsky večierok pracovníkov na fare pre deti, Rankovce
návšteva misionárov Parksovcov z USA, Rankovce
vianočný koncert Kult. centra Abova, Boliarov
adventný modlitebný týždeň
bábkové divadlo na ZŠ Herľany a v MŠ Rankovce
otvorenie novej skupiny rómskych konfirmandov
vianočný večierok na róm. besiedke so Samaritan purse, Rankovce
predvianočný večierok v rómskej misii v kostole, Rankovce
návšteva kina s hercami bábk. divadla
koncoročná kapustnica pracovníkov na fare
čakanie Nového roka v ROS, Bačkovík
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Osobný pohľad zborového farára
na Cirkevný zbor ECAV Rankovce
(vyžiadané od zb. presbyterstva do Výr. správy)
Po desaťročnej službe v tomto našom cirkevnom zbore vo funkcii zborového farára mám zhodnotiť náš cirkevný
zbor ako ho vidím ja. Nie je to ľahká úloha a dá sa k nej pristúpiť z rôznych uhlov pohľadu.
Tento náš cirkevný zbor považujem za tradičný zbor, ktorý sa chce držať osvedčených vecí, ale zároveň sa
teším z toho, že počas našej služby boli ochotne prijaté aj niektoré nové, či oprášené aktivity (zborový výlet, zlatá
konfirmácia, výlet rodiniek, výstup na skaly, modlitby presbyterov pred bohoslužbami a iné). V teológii je viac
orientovaný pietistickým smerom (je to vplyv aj predošlých farárov, ktorí najviac ovplyvnili súčasnú generáciu).
V mnohom je živým spoločenstvom (poznám aj iné cirkevné zbory, kde sa mnohé naše aktivity nedaria
naštartovať a udržať), v iných oblastiach však aj dožívajúcim.
Istú „medvediu službu“ nám robia naše budovy štyroch kostolov s pravidelnými bohoslužbami, ktoré nám
rozdeľujú cirkevný zbor de facto na štyri časti. Konfirmandov učíme, že bohoslužby sú spoločnou oslavou nášho
Pána pre všetky generácie, čo však z toho, keď u nás nie sú „spoločnou“, ale už iba filiálnou? Toto je bolesť
nášho spoločenstva, ťažko sa schádzame na spoločné stretnutia!
Zaujímavou je výzva nášho cirkevného zboru do vonkajšej misie medzi Rómov. Tu je veľa možností pre službu
a najmä hladných duší po Bohu! (Viete o tom, že od vlaňajšieho roka aktívne podporujeme už aj zahraničnú
misiu – naše rodinky každý mesiac finančne podporujú aj zahraničnú misiu – platia školu jednému dievčatku
v africkej Tanzánii?)
Takže máme množstvo aktivít, príležitostí, kde sa stretnúť. Ak dobre odhadujem, na nich sa nás vie stretnúť
(okrem bohoslužieb) iba asi osmina cirkevného zboru. Aj to je ešte otázka, do akej miery sú účastníci do stretnutí
priamo zapojení, a do akej sú iba pasívnymi divákmi, či poslucháčmi. Optimálne by bolo, keby mal čo možno
každý svoj podiel na živote cirkevného zboru.
A tu je ďalší pohľad na náš cirkevný zbor, na aktivitu jeho členov. Niektoré cirkvi (niekedy im hovoríme
„výberové“) trvajú na aktivite svojich členov, aspoň minimálne na nedeľnej účasti na bohoslužbách. Ak by sme sa
mali riadiť podľa tohto, tak namiesto zboru so 750 členmi je nás len okolo 300... V tomto počte sú zahrnutí tí, ktorí
sú v nedeľu na bohoslužbách plus tí nemocní, ktorí prísť nemôžu, ale žiadajú si byť účastní aspoň tým, že si
pozývajú duchovných k súkromnému prijatiu sviatosti Večere Pánovej.
Aká je ešte vízia do budúcnosti? Pri realistickom pohľade sa zmenšujeme – je to jav sprevádzajúci našu dobu,
sčítanie 2011 ukázalo, že cirkev postupne klesá, aj naša evanjelická. Pokles ešte viac umocňuje urbanizácia –
sťahovanie sa ľudí za prácou a do mesta. Preto sa potrebujeme pripraviť na to, že budeme naozaj menším
zborom, v kostoloch nás – ak sa nič revolučné neudeje - preto nebude sedieť viac, ale aj menší zbor potrebuje
duchovné sprevádzanie životom svojich členov. Potrebujeme byť aktívni na modlitbách, v záujme o Božie slovo,
budovať viac spoločný život zboru (nie 4 „zborov“), možno sa viac zamerať na misiu napr. v Ďurďošíku
a Trsťanoch, kde sa stavajú nové domy a prichádzajú noví ľudia...
Verím, že v našom zbore je veľa príležitostí pre každého, teším sa toľkým besiedkam, práci s mládežou, aj
rómskou, záujmu dospelých, ďakujem tiež za podporu nás, farárov, zo strany členov cirk. zboru, ktorú tu stále
cítime. A prosím Boha, aby zostával v strede nášho spoločenstva, aby sme tak cítili Jeho prítomnosť u nás a Jeho
požehnanie.

Výročnú správu zboru za r. 2014 napísal: zborový farár Mgr. Ľuboslav Beňo
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