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Výročná správa, rok 2015
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rankovce
Pr 4,23: „So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život.“
Domov je miestom, kde sa cítime dobre, kde nachádzame svoje útočište, kde si vieme oddýchnuť, načerpať
nových síl, domov je miestom, kde neočakávame nepriateľské útoky, ale pochopenie, podporu, empatickú
spoluúčasť ostatných členov domova. Ja verím, že aj v spoločenstve nášho cirkevného zboru môžeme nachádzať
takéto „teplo rodinného krbu“, z ktorého dokážeme mať naplnené nielen naše citové, ale najmä duchovné
potreby.
Veršík Pr 4,23, ktorý nám vylosoval pre náš cirkevný zbor na novoročných bohoslužbách 2015 náš zborový
dozorca, nás pozýva k aktívnej ochrane toho, odkiaľ pramení náš život.
V prípade jednotlivca si chráň svoj duchovný základ, z ktorého rastie tvoja viera. To je to, čomu dobrému ťa
buď naučili tvoji rodičia, alebo k čomu si dospel cez misijné pôsobenie cirkvi. Veď patriť svojou vierou medzi
Božie deti je krásnou výsadou s úžasnou perspektívou Božieho požehnávania a najmä dosiahnutia zmyslu života
tu, na tejto zemi. Ako ľahko možno totiž vypadnúť zo spoločenstva, pochovať srdce svojho duchovného života,
stačí len začať vynechávať stretnutia s ostatnými kresťanmi a výsledok sa – na radosť Božieho a aj nášho
nepriateľa – celkom iste dostaví.
Ak hovoríme o spoločenstve cirkevného zboru a jeho srdci, z ktorého pramení život, tak potrebujeme hovoriť
o duchovnej postati, základe,
ktorý sme jednak prijali po
našich predkoch, ale aj si ho
pestujeme sami svojím životom.
Takže aké srdce, postať,
základ viery sme prijali od
našich predkov, do akého
„Nílu sme vstúpili“, čo sme
dostali ako dedičstvo? Je ním
spoločenstvo evanjelickej cirkvi
budované po stáročiach boja
najprv za sebaurčenie a potom
za zachovanie. Vieme, aké
ťažkosti a príkoria museli pre
svoju
vieru
a evanjelické
presvedčenie znášať naši starí
dedovia (časy reformácie,
protireformácie,
maďarizácie,
komunizmu...). Vraj je to už
zašlá minulosť? Ale sme s ňou
spojení!
Na
nej
ďalej
budujeme svoje základy. Vďaka
ich vytrvalosti a viere existuje
náš cirkevný zbor. Nie je to iba
naše dielo!
O život v súčasnosti sa už však musíme starať my, naša generácia. Sme zodpovední za to, ako vyzerá stavba
nášho spoločenstva dnes a ako ju odovzdáme nastupujúcej generácii. Sme zodpovední za to, ako
sprostredkujeme zvesť Slova a evanjelia ľuďom okolo nás, ako sa postaráme o tých, ktorí hľadajú a chcú
nachádzať svoj duchovný domov práve v našom cirkevnom zbore! Ale zase musím povedať – ani kvôli tomuto to
ešte nie je iba naše dielo!
Apoštol Pavel pekne charakterizoval všetku ľudskú snahu o stavbu cirkvi: „Ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva,
nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast. Kto sadí a kto polieva, sú jedno, ale každý dostane vlastnú odplatu podľa
vlastnej práce. Lebo my sme Boží spolupracovníci, vy ste Božia roľa a Božia stavba!“ 1K 3,7-9
Boh je tým najdôležitejším, kto dáva vzrast. Spoločenstvo s Ním je srdcom každého dobrého duchovného
vzťahu. Z Neho pramení život.
Chráňme si na prvom mieste tento svoj, resp. náš vzťah – k samotnému Bohu. Tam, kde bude tento vzťah
zdravý, bude zdravý aj náš príspevok k budovaniu cirkevnozborového spoločenstva. Tam, kde máme vážne
rezervy a problémy vo vzťahu k svojmu Bohu a osobnému Spasiteľovi, môže byť naša pomoc v zbore skôr
kontraproduktívna a škodlivá.
So všemožnou bdelosťou si chráňme svoje srdce, náš základ, lebo z neho pramení náš život. (Pr 4,23 - Verš
roka 2015 pre náš cz.)
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Bohoslužobný život v cirkevnom zbore
V súčasnej dobe s otázkami vnímame predstavy mnohých ľudí, ktorí si myslia, že bohoslužobný život sa dnes
už nenosí, je zastaraný a dnes sú dôležité celkom iné cesty. Celkom dobre rozumiem pohnútkam takýchto
postojov najmä pri ľuďoch, ktorí kresťanskú cirkev (v tomto prípade našu, evanjelickú) vnímajú za skostnatelú
organizáciu neochvejne sa držiacu starých tradícií a zvykov. Účasť súčasných ľudí na bohoslužbách (bez ohľadu
na ich druh a čas) najmä v prostredí, kde je veľa ponúk, nijako nerastie. Naopak väčší záujem býva o ostatné
aktivity cirkvi. Takýto trend poznáme v zahraničí (západná Európa), kde sa cirkevné zbory snažia robiť
najrôznejšie stretnutia s tým, aby oslovili čím viac ľudí a tak zviditeľnili svoj cirkevný zbor.
Pri zaužívanom spôsobe, že na bohoslužbách je aktívne zapojených iba pár ľudí (podľa modelu one-man-show,
predstavenie jedného muža), sa tomu trendu ani nečudujem. Bohoslužby sú miestom, kde Boh slúži svojím
Slovom a sviatosťami nám, ale aj miestom, kde my všetci spolu oslavujeme nášho Boha. Aj preto M. Luther
zaviedol do liturgie spoločný spev, aby sa zapojili všetci.
Teším sa, že v našom cirkevnom sú ľudia otvorení pre širšiu spoluprácu a aj keď niekde s problémami, ale
predsa participujú na stvárnení poriadku bohoslužieb. Tak sa to pravidelne deje pri čítaní liturgických textov, pri
modlitbách na modlitebných týždňoch, pri vedení pôstnych aj adventných večierní, ale samozrejme aj pri
vystúpeniach besiedok, mládeže a spevokolu, ktoré dopĺňajú liturgický rámec bohoslužieb. Podobne v našom
cirkevnom zbore spravidla nie je problémom zabezpečiť čítané služby Božie, keď treba.
►NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY: Štatisticky sme mali oproti vlaňajšiemu roku o 23 bohoslužieb viac (celkom 265),
z toho sviatočných bolo 62. Celkovo sa na bohoslužbách stretlo 15.428 účastníkov, to matematicky znamená že
celý náš cirkevný zbor sa stretol dvadsaťkrát. V bežnú nedeľu máme na bohoslužbách 225 účastníkov (30%
členov zboru), cez sviatky v priemere 269 (36%). Tieto čísla sú pozvaním pre zvyšných 70% členov cirkevného
zboru, aby, ktorí môžu, naozaj prežívali nedeľu ako Pánov deň.
Priemerná návštevnosť (vrátane sviatkov)
podľa jednotlivých fílií: Rankovce 61 (-4),
Boliarov 63 (+3), Bačkovík 64 (+5),
Čakanovce 47 (+13), najviac na nedeľu po
Vianociach, keď sme mali v rámci
bohoslužieb detský vianočný koncert (cca
240 účastníkov). Na štedrý večer sme mali
najviac ľudí (214) v Čakanovciach, na 1.
sviatok veľkonočný v Boliarove (111), 1. sv.
svätodušný v Rankovciach (95), 1. sv.
vianočný v Boliarove (104), na pamiatke
posvätenia kostola bolo zase najviac
účastníkov bohoslužieb v Bačkovíku (146).
Na bohoslužbách spievame z nášho
Evanjelického spevníka, až na pár piesní (č.
388, 626, 656 a 657) sme počas posledných
niekoľkých rokov prespievali všetky. Ľudia akceptujú aj zriedkavejšie nápevy, príp. nové (ak sa dá vôbec dnes
hovoriť o nových, keďže spevník máme už celých 23 rokov). Najlepšie ide spev asi v Rankovciach a Bačkovíku.
Náročnejšie je to s používaním funebrálu, v ktorom sú mnohé celkom odlišné piesne od Ev. spevníka. Viackrát
som počul otázky, či by sme aj na pohrebe nemohli radšej používať spevník, keďže jeho piesne poznáme všetky.
►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 7),
v Trsťanoch u Pekovcov (priemer 6), v Herľanoch (priemer 8) 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.
►PÔSTNE A ADVENTNÉ VEČIERNE: Pôstne večierne sa konali 3-krát v každom z kostolov, adventné 2-krát.
Priemerná účasť: Rankovce 10, Bačkovík 14, Boliarov 13, Čakanovce 10. Na miestach, kde mávame bibl. hodiny
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(Bačkovík a Čakanovce), zaznievajú niekedy žiadosti o zmenu večierní radšej na biblické hodiny, ktoré obsahujú
viac vyučovania.
Sviatosti, konfirmácia a ostatné stránky
►KRST SVÄTÝ: V roku 2015 sme krstom svätým prijali do cirkvi 20 detí (+3), 12 chlapcov, 8 dievčat, z toho bolo
19 rómskych krstov!
Stretávame sa s požiadavkami vyňať sviatosť krstu svätého z bohoslužieb, ako ho máme zahrnutý v štatúte
nášho cirkevného zboru. Je to škoda, pretože sviatosti patria do spoločenstva bratov a sestier, žiadať si
súkromné sviatosti považujeme za krok späť.
►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 2004 komunikantov (-164), z toho v kostoloch celkom prislúžená
sviatosť 60-krát, účastníkov: 1904 (Rankovce 384, Bačkovík 657, Boliarov 428, Čakanovce 421), mimo kostola –
na mládeži: 16, na bibl. týždni MoS v Herľanoch 61, pred sobášmi 6, v domácnostiach (celkom 14-krát) 31
účastníkov.
V našom cirkevnom zbore pozývame k účasti pri sviatosti všetkých – k VP prichádza formou autokomúnie aj
liturg, pozývaní sú formou intinkcie (namáčaním oblátky do vína) aj tí, ktorí sa cítia nemocní.
►KONFIRMÁCIA: Rómska konfirmácia sa
konala v júni, konfirmovaných bolo 12
konfirmandov. Ďalej sa pripravuje celkom 8
detí.
►SOBÁŠ: Celkom sme sobášili 4 páry (+3).
Pred sobášom ponúkame snúbencom
možnosť pristúpiť k sviatosti Večere Pánovej,
čo snúbenci spravidla využívajú.
VP pred sobášom.
►POHREBY:
Z tejto
časnosti
sme
z prostredia
nášho
cirkevného
zboru
vyprevadili celkom 17 (0) členov (7 mužov, 9
žien, 1 dieťa), z toho boli 2 rómske pohreby.

►POČET ČLENOV: Podľa matričných údajov nás je na konci roku 2015 o 15 členov menej - celkom teda 740.

Vnútromisijný život cirkevného zboru
►KONVENT, PRESBYTERSTVO A PREDSEDNÍCTVO CIRKEVNÉHO ZBORU.
Presbyterstvo sa v uplynulom roku stretlo 2-krát, konventov sme ale mali viac – okrem výročného sme mali ešte
volebné s prevoľbou zborového farára a potom ešte dve mimoriadne pri predaji pozemkov v Čakanovciach.
Výročnému konventu predchádzali porady (filiálne konventy) na jednotlivých fíliách.
►NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA NA ŠKOLE: Ev. náboženstvo sme vyučovali na štyroch školách (ZŠ Bidovce, Herľany,
Bačkovík a Boliarov) – celkom 9 vyučovacích hodín týždenne, v súčasnosti spolu 166 detí. Okrem Bidoviec všade
sú rómske deti, v Boliarove po misii Svedkov Jehovových v osadách mnohí rodičia odhlásili svoje deti z výučby
náboženstva. Vyučujú obaja duchovní.
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►DETSKÁ BESIEDKA: Starostlivosť o našich
najmenších bratov a sestry prebieha na
celkom šiestich besiedkach (v každej veľkej
fílii, plus besiedka v Ďurďošíku a rómska
besiedka). Sme radi, že máme ochotných
vedúcich, ktorí vedú deti po fíliách,
v Ďurďošíku a rómsku besiedku vedú
v súčasnosti farárovci. Veľkú radosť máme
z besiedky v Čakanovciach, ktorá sa začala
po niekoľkoročnej odmlke stretávať (ujali sa
jej sestry M. Ševčíková a E. Vojtková). Na
besiedkach sa používajú rôzne materiály, od
materiálov z Tranoscia, cez Detskú misiu až
po videonahrávky z vyd. Nádej.
Deti
pravidelne
spestrujú
svojím
programom bohoslužby najmä na deň
matiek, Veľkú noc a Štedrý deň, veľmi milým bol vianočný koncert detí, ktorý pripravili sestry M. Beňová a M.
Ševčíková.
Deň detí (koncom mája) bol dobrým pozvaním pre deti z besiedok na fare, letným vyvrcholením práce besiedok
bol už tradičný letný tábor (znova v Roztokoch pri Svidníku).
►DORAST:
Vedúcimi dorastu sú
v súčasnosti Gabriela Beňová a Radoslav
Petro, spolupracovníci Adam Hrehor a Ján
Hlavatý. Dorast tvoria súčasní konfirmandi,
svoje stretnutia mávajú v nedeľu po konf.
príprave. Počas roka boli štyrikrát na konf.
sústredení (dvakrát na fare, raz v Tatrách
a raz na seniorátnej víkendovke, tiež v
Tatrách), konf. skúška po roku sa konala na
mis. bohosl. v máji. V lete boli konfirmandi
zahrnutí do detského tábora.
►MLÁDEŽ: Mladí ľudia po konfirmácii majú
v našom cirkevnom zbore možnosť rásť
v spoločenstve na mládeži, ktorá sa stretáva v sobotu na fare. Tím vedúcich sa stretáva približne raz za dva
týždne, aby zodpovedne pripravili svoje stretávania, organizujú víkendovky, letný tábor v Slanci, či iné aktivity.
Dievčatá z mládeže sa stretávajú na svojej skupinke.
Veľmi milou bola príprava mládežníckych bohoslužieb v Bačkovíku koncom novembra. Aj v roku 2015 poslúžili
pri čítaní pašií.
Mládež povzbudzujeme aj k udržiavaniu
vzťahov s okolitými mládežami, najmä zo
seniorátu, počas roka navštívili mládež zo
susedného Vranova nad Topľou.
►RODINNÉ
SPOLOČENSTVO:
Skupinka
„rodinkárov“ sa aj v roku 2015 stretávala
pravidelne raz za dva týždne na svojich
stretnutiach, tvoria dobré spoločenstvo
otvorené aj pre ďalších. Na svojich
stretnutiach sa venujú kresťanským témam
(biblickým, etickým), sú pomocou aj pre
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cirkevný zbor, veď mnohí z nich sú funkcionármi, členmi presbyterstva. Pomáhajú pri organizácii napr. misijných
popoludní, reprezentujú cirk. zbor v iných cirk. zboroch (napr. v Budimíre na ich mis. popoludniach), takmer všetci
sa zúčastnili konferencie Rod. spoločenstva v Ľubov. kúpeľoch, pripravili víkendovku v Maďarsku (Bogács), ako
aj čakanie Nového roka 2016 na fare.
Veľmi podporujeme aj ostatných k podobnému spoločenstvu, dlhodobo snívame o „rodinkách“ na každej fílii,
niekoľkými aj medzi Rómami.
►SPEVOKOL SPIEVAJÚCE SRDCE: Spevokol je spoločenstvom 20 bratov a sestier, nacvičuje piesne pre svoje
vystúpenia každú stredu na fare pod vedením sestry R. Šiškovej. Vystupoval na viacerých zborových podujatiach,
aj na seniorátnej Žatve spevokolov v Budimíre.
Pre jeho oživenie však potrebujeme nové hlasy, nových ľudí a pokiaľ toto nebude kladne prijaté u nás, členov
nášho zboru, spevokol začne stagnovať namiesto toho, aby rástol.
►HUDOBNÍCI: Viaceré deti chodia na
umelecké školy, v zbore máme niekoľko
kantorov, ľudí s už dosiahnutým hudobným
vzdelaním, ako aj amatérskych hudobníkov
(najmä medzi Rómami). Mnohí však hrajú iba
v škole a nemajú kde inde ako predstaviť to,
čo sa naučili. To bol dôvod k špeciálnemu
stretnutiu (radi by sme ho urobili tradíciou)
hudobníkov na poveľkonočnom koncerte
v Boliarove. Na ňom vystúpili všetci, o ktorých
sme vedeli, že hrajú na hud. nástroje, alebo
spievajú, prípadne aj pekne recitujú. Koncert
sa stretol s dobrou odozvou.
►ZBOROVÉ VÝLETY: Ďalší (už deviaty)
májový zborový výlet sme v roku 2015
namierili do Bardejova. Mali sme možnosť vidieť historické mesto, inšpirovať sa súčasnosťou života tamojšieho
cirkevného zboru, ale najmä sme mohli byť spolu viaceré generácie. Výlety sa ukazujú ako veľmi dobré stretnutia,
povzbudzujeme aj ďalších, aby sa pripojili.
Výstup na Rankovské skaly v júni sa tento rok stretol s menším ohlasom, bolo nás ozaj iba zopár, po návrate
nasledovala opekačka a grilovačka na fare.
►BIBLICKÉ HODINY DOSPELÝCH: V čase po poďakovaní za úrody po Svätodušné sviatky bývajú pravidelné
biblické hodiny na troch miestach – v Bačkovíku, Čakanovciach a Rankovciach. V roku 2015 sme pokračovali vo
výklade 1. knihy Mojžišovej.
►MODLITEBNÉ TÝŽDNE: Tri modlitebné týždne (pôstny, reformačný a adventný) boli pripravené aj v roku 2015.
Účasť na nich ale už býva slabšia, a ešte aj rozdelená podľa jednotlivých fílií. V pôste aj advente poslúžili bratia
a sestry zo zboru, pred reformáciou zas farári seniorátu.
►RÓMSKA
MISIA:
V rómskej
misii
pokračujeme v práci s deťmi, dorastom,
dospelými, ako aj v komunitnej práci.
DETSKÁ BESIEDKA: V novom školskom roku
sme presunuli stretávanie sa besiedky
z piatku na štvrtok, dôvodom je piatková
škola pomáhajúcich vedúcich spomedzi
Rómov. Počet detí býva od 50, do 90.
Programom besiedky sú piesne a biblický
príbeh s modlitbami.
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Deti pripravili program na Vianoce do kostola. V lete misijná skupina z ČR v spolupráci s našimi pripravili opäť
pripravili denný tábor na fare.
DORAST: Dorast sa stretáva po besiedke, je určený pre staršie deti – od 13 rokov. Prichádza približne 12
mladých ľudí, študujeme Lukášovo evanjelium.
SPEVOKOL LE DEVLESKERI KHANGERI (BOŽÍ CHRÁM): Spevokol pokračoval aj v roku 2015, aj keď trochu
s problémami. Vystupoval sporadicky, reprezentoval cirkevný zbor aj na seniorátnej Žatve spevokolov.
SKUPINKY V OSADE: Skupinka dospelých sa stretávala v nedeľu podvečer, neskôr príchodom misionárov z USA
(manželia Parksovci) bola skupinka rozdelená na mužov a ženy, rozdelene sa stretáva každú druhú nedeľu.
Okrem týchto skupiniek pokračuje každý druhý týždeň aj v domácnosti K. Wollam dievčenská skupinka
v sobotu ráno a utorok večer, v sobotu aj chlapčenská na fare.
KOMUNITNÉ CENTRUM: Spolupracujeme s OZ ETP Slovensko, vytvorili sme komunitné centrum, ktoré v našich
priestoroch koná svoje aktivity zamerané na deti a mladých ľudí (predškolský klub, kluby detí pre rôzne ročníky,
doučovanie detí, mentorské programy,
krúžková činnosť). Divadelný krúžok poslúžil
svojím predstavením aj v cirkevnom zbore,
rovnako aj na sen. Žatve spevokolov
v Budimíre, hudobný krúžok na viacerých
stretnutiach,
na
vian.
koncerte
v Čakanovciach, reprezentoval nás na
ekumenickom
popoludní
na
Vianoce
v Budimíre
Rómom sa po sociálnej stránke venuje aj
naše OZ Pre lepší život, ktoré je dobrým
doplnením našej misijnej činnosti. Venuje sa
najmä mladým ľuďom v Rankovciach, ale aj
v Kecerovciach a Vtáčkovciach.
►MIMORIADNE CIRKEVNOZBOROVÉ AKTIVITY:
20 rokov vydávania zborového časopisu: V septembri boli na slávnosť pozvaní všetci bývalú aj súčasní
redaktori nášho zborového časopisu, ktorý vychádza už jubilejný 20. rok. Ako vzácni hostia boli pozvaní aj
manželia Igor a Božena Mišinovci, počas ich pôsobenia začal časopis vychádzať.
Zlatá konfimácia: Každý druhý rok sa v cirk. zbore koná milá slávnosť – spomienka na konfirmáciu spred 50
rokov. V roku 2015 boli pozvaní tí bratia a sestry, ktorí boli v zbore konfirmovaní v rokoch 1964 a 1965.
Biblickorekreačný týždeň Modlitebného spoločenstva ECAV: V Na území nášho zboru (v Herľanoch) sa
pravidelne každý rok koná aj tento milý týždeň MoS ECAV, počas ktorého náš cirkevný zbor (aj misijné
bohoslužby v stredu v Rankovciach) navštívia viacerí bratia a sestry zo Slovenska.
►ZBOROVÝ ČASOPIS SLOVO: Časopis vychádzal bez prestávky každý mesiac, už 20. rok.
►INTERNETOVÁ STRÁNKA ECAV.RANKOVCE.SK A DISKUSNÁ SKUPINA NA SOC. SIETI: Cirkevný zbor má aj svoju
webstránku, kde sa dajú získať základné informácie o našom spoločenstve. Aktuálnejšou sa ale javí diskusná
skupina na soc. sieti Facebook, kde sa dá adresnejšie informovať o plánovaných aktivitách.
►DIAKONIA: V cirkevnom zbore síce nemáme rozvinutú diakonickú prácu, ale snažíme sa aj mimo rómskej
misie pomáhať, kde treba; v r. 2015 sa v zbore konala zbierka šiat a diek pre utečencov zhromaždených
v Budapešti (organizovala v spolupráci s OZ Člověk v tísni Fr. Ondrašiková); rodinné spoločenstvo finančne
každý mesiac podporuje jednu študentku v africkej Tanzánii; pripojili sme sa k aktivite obce Nižná Kamenica
Mikulášska kvapka krvi; pre OZ Otcovo srdce ochotní ľudia zo zboru pripravili 15 vianočných balíčkov pre deti
v domovoch; na štedrý večer sa každý rok koná ofera na detskú onkológiu v Košiciach (v r. 2015 vo výške 1.356,€); div. skupina pozdravila svojím vianočným bábkovým divadlom deti v škole pre hluchoslepé deti v Červenici.
►PASTORÁLNA STAROSTLIVOSŤ: Návštevy v domácnostiach boli vykonávané duchovnými zboru najmä pri
nemocných, niekoľkokrát aj v nemocnici (tam aj ponúknutá možnosť prijať súkromne sviatosť Večere Pánovej).
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Hospodárske veci
V roku 2015 sa pokračovalo aj po hospodárskej stránke. Na fare boli povymieňané interiérové dvere, zateplené
vybraté miestnosti, opravená obývačka, zakúpená rohová lavica a stoličky do kuchyne a vymaľované celé
prízemie, zakúpená bola nová rotačná kosačka. Nový pozemok vedľa fary sa podarilo vyčistiť a tak je už
skultúrnený aj vstup na faru.
V Rankovciach boli urobené menšie opravy na kostole – najmä oprava žľabov, náter vstupných dverí,
vyhotovenie parapiet na oknách veže, ako aj upevnený plech na celej streche.
V Boliarove opäť pokračovali na skrášľovali okolia kostola, opravovali vstupné dvere.
V Čakanovciach sa uskutočnil odpredaj nevyužitého pozemku pri bývalej cirk. škole, skrášlené bolo okolie
kostola (cez obec), pribudol pultík na čítanie textov a zrenovované boli vstupné dvere do kostola.
Pravidelné aktivity zboru cez týždeň počas roka 2015
PONDELOK: aktivační pracovníci na fare, doučovanie detí 2x; predškolský klub a klub prvákov; hudobný krúžok; mentorský

program
UTOROK: aktivační pracovníci na fare, doučovanie detí 2x; predškolský klub a klub prvákov; náboženstvo 2 hod. – Bačkovík,
Boliarov;; prioritné deti; rómsky spevokol; róm. dievč. skupinka; bibl. hodina Čakanovce, Bačkovík
STREDA: doučovanie detí 2x; predškolský klub a klub prvákov; náboženstvo Herľany 2 hod.; mentorský program; divadelný
krúžok, bibl. hodina Rankovce, spevokol;
ŠTVRTOK: predškolský klub a klub prvákov; doučovanie detí 2x; náboženstvo Bidovce 2 hod. kluby; hud. skupina; róm.
besiedka, róm. dorast; tím mládeže;
PIATOK: besiedka Boliarov, dievčenská skupinka;
SOBOTA: besiedka Bačkovík; róm. chlapč. skupinka, róm. dievč. skupinka; mládež; 1x v mes. večierne Ďurďošík s det.
besiedkou, Trsťany; 2x v mes. rodinky Bačkovík;
NEDEĽA: bohoslužby Čakanovce, Bačkovík, Rankovce, Boliarov, besiedka Rankovce, besiedka Čakanovce, konfirmačná
príprava, dorast, róm. skupinka, róm. mužská skupinka, róm. žen. skupinka; 1x v mes. večierne Herľany, Mudrovce; róm.
ženská skupinka

Chronológia života cirkevného zboru
počas roka 2015
31.12.-1.1.
1.1.
25.1.
1.2.
4.2.
8.2.
13.-16.2.
18.2.
20.-23.2.
22.2.
8.3.
10.3.
14.-16.3..
22.3.
23.-26.3.
29.3.
29.3.
4.4.
5.4.
12.4.
26.4.
2.5.
10.5.
13.5.
15.-17.5.

vítanie nového roka – rodinky v Bačkovíku
novoročné bohoslužby s losovaním biblických veršov
výročné filiálne konventy Bačkovík, Rankovce
výročné filiálne konventy, Čakanovce, Boliarov
hudobná skupina, návšteva na konzervatóriu v Košiciach
výročné zasadanie zb. presbyterstva
sústredenie konfirmandov, Gerlachov
revízny výbor
mládežnícky výlet, Lipt. Teplička
výročný konvent, Rankovce
vystúpenie detí z besiedky v Rankovciach k MDŽ
MDŽ v rómskej misii – vystúpenie detí aj bábkového divadla
účasť na konferencii Modl. spoločenstva ECAV, Zvolen
sen. konvent, Košice
pôst. modlitebný týždeň
mimoriadny zb. konvent, Čakanovce
misijné popoludnie so skupinou EVS band, Bačkovík
Večera Pánova na mládeži, hosť J. Petro
Veľkonočná nedeľa s vystúpením detí, spevokolov a čakanovského kvarteta
kandidačné presbyterstvo pri voľbe zborového farára
koncert hudobníkov a hudobných telies zboru, Boliarov
zborový výlet do Bardejova
deň matiek s výstupom detí na bohoslužbách
prednáška polície o kriminalite pre deti z klubov
konfirmačné sústredenie na fare
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23.-27.5.
24.5.
30.5.
31.5.
1.6.
5.-6.6.
7.6.
7.6.
14.6.
22.6.
19.-21.6.
25.6.
27.6.
28.6.
28.6.
30.6.-1.7.
30.6.-3.7.
5.7.
5.7.
6.-10.7.
6.-10.7.
13.-17.7.
19.7.
20.-24.7.
22.-28.7.
27.-31.7.
23.8.
28.8.
1. 9.
6.9.
6.9.
10.-12.9.
27.9.
20.9.
3.-5.10.
4.10.
12.-16.10.
18.10.
24.10.
25.10.
26.-30.10.
1.11.
9.11.
12.-15.11.
20.-22.11.
22.11.
22.11.
4.-6.12.
13.12.
14.-18.12.
16.12.
18.12.
21.12.
24.12..
27.12.
27.12.
28.12.
31.12.
31.12.

návšteva hostí z USA (Fort Wayne) s H. Martinom Dernom
misijné popoludnie so skúškou konfirmandov po roku, Rankovce
chlapčenská skupinka na zápase amer. futbalu v Košiciach
deň detí besiedok na fare
spolupráca s cirkvou adventistov - deň detí pre rómske deti, Rankovce
malá víkendovka róm. dievč. skupinky na fare
volebný zborový konvent s voľbou zborového farára, Rankovce
zborový výstup na Rankovské skaly
sen. stretnutie žien, Obišovce
seniorátna grilovačka farárov, Rankovce
víkendovka ROS v Maďarsku (Bogács)
konfirmácia rómskych konfirmandov
celocirkevné stretnutie dozorcov a neordin. pracovníkov ECAV, Herľany
pam. posvätenia zvoníc, Mudrovce, Žírovce
vystúpenie našej rómskej misie v Budimíre
opekačka pre rómske deti z doučovania
tábor róm. dievč. skupinky, Veľký Slavkov
pamiatka posv. kostola, Čakanovce
slávnostné bohoslužby pri 600. výr. upálenia Majstra J. Husa, Košice
detský rómsky denný tábor, Rankovce
dorastenecký večerný tábor, Rankovce
detský a dorastenecký letný tábor, Roztoky pri Svidníku
pam. posvätenia kostola, Bačkovík
chlapci z hud. skupiny na tábore v ČR, Smilovice
rómsky detský denný divadelný tábor v spolupráci s OZ ETP a hercami z USA, Rankovce
mládežnícky tábor, Slanec
pam. posvätenia kostola, Boliarov
výlet detí z komunit. centra na letecké dni, Sliač
futbalový turnaj SEM, dištr. kolo, Košice
bohoslužby na zač. škol. roka
zbierka mater. pomoci pre utečencov v Budapešti, cez org. Člověk v tísni
sen. víkendovka konfirmandov, Veľký Slavkov
mimoriadny zborový konvent, Čakanovce
pam. posv. kostola, Rankovce
hostia Igor a Božena Mišinovci v našom zbore
misijné popoludnie pri 20. výročí zborového časopisu, Čakanovce
biblicko-rekreačný týždeň MOS ECAV, Herľany
zlatá konfirmácia, Rankovce
spoločná mládež a rodinky s hosťom z Tanzánie
žatva spevokolov, Budimír
reformačný modlitebný týždeň
pamiatka zosnulých s kladením kvetov na hroby farárov, Rankovce
porada farárov seniorátu, Herľany
konferencia ROS, Ľubovnianske kúpele
konfirmačné sústredenie na fare
mládežnícke bohoslužby, Bačkovík
senior. stretnutie presbyterov, Košice
návšteva misijného tímu z ČR
mládež na návšteve mládeže vo Vranove nad Topľou
adventný modlitebný týždeň
bábkové divadlo na ZŠ Herľany
bábkové divadlo v škole v Červenici
vianočný večierok komunitného centra, Rankovce
vystúpenie detí na bohoslužbách
vianočný detský koncert, Čakanovce
hud. skupina na ekum. koncerte, Budimír
vedúci besiedok a spevokol v divadle, Prešov
čakanie Nového roka v ROS, Rankovce
čakanie Nového roka, mládež, Bačkovík

8 za r. 2015 napísal: zborový farár Mgr. Ľuboslav Beňo
Výročnú správu zboru

