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Výročná správa, rok 2016
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rankovce
Rut 4,15a: „Hospodin ti bude osviežovať dušu a zaopatrí ťa v starobe.“
Náš brat zborový dozorca vytiahol pre náš cirkevný zbor na novoročných bohoslužbách 1.1.12016 zaujímavý
verš! Pôvodne ho ako požehnanie vyslovila Noemi manželovi svojej nevesty-vdovy Rút Bóazovi a z ich
manželstva sa im narodilo dieťa – syn Óbéd. Bóaz sa postaral o pôvodne pohanku z Moábska a tak ju začlenil do
dôležitého, neskôr kráľovského, dávidovského rodu, z ktorého vzišiel aj náš Pán a Spasiteľ – Ježiš Kristus.
V náročnej atmosfére súčasnej spoločnosti, ktorá stavia na svojich členov veľké nároky a tlačí ich zo všetkých
strán, potrebujeme Božie osvieženie. Jeho potrebu cítime samozrejme aj v našom cirkevnom zbore, keď sme
neraz unavení a gniavení ťažkosťami života. Mnohí sú vyčerpaní z práce, ktorá namiesto toho, aby napĺňala
človeka, mnohokrát zahlcuje dnešným tempom natoľko, že neostáva čas na súkromie, na kvalitné prežívanie
voľného času, a samozrejme ani na pestovanie duchovného života. V snahe dobehnúť aký taký životný štandard
sledujeme aj u členov nášho cirkevného zboru, ako sú preťažení, zaneprázdnení, neraz frustrovaní, nedocenení
a aj unavení. Kde potom hľadať pomoc z takéhoto na prvý pohľad bezvýchodiskového rozpoloženia? Prichádza
mi na myseľ slovo nášho Pána (Mt 11,28): „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám
odpočinutie!“
Čo nám tu ponúka náš Boh? Oddych v kostole, kam smieme prísť a slastne sa uvelebiť na svojom mieste
v lavici na bohoslužbách? Pre niekoho, kto nespoznal Boha vo svojom živote, má odpočinok iba takýto význam.
No tam, kde Boh a Jeho Duch dostal v živote svoje patričné miesto, prichádza namiesto blúdenia nájdenie svojej
identity, namiesto hnevu a závisti pokoj a láska, namiesto zmätku hodnôt a nekonečných otázok po zmysle života
poriadok a nájdenie pravdy. Toto považujem za pravý odpočinok od Boha, osvieženie života. Nech aj v našom
cirkevnom zbore, ktorý zahŕňa do svojho počtu takých aj takých svojich cirkevníkov, tvorí väčší a väčší podiel
tých, ktorí majú svoju dušu „osvieženú“ a duchovne vedia, kam patria.
Druhá časť verša je pre nás praktickou výzvou: „Hospodin ťa zaopatrí v starobe.“ Bóaz dostal syna a to v reči
hebrejského vnímania sveta znamená, že dostal pokračovateľa rodu, ktorý dáva starozmluvnému mužovi pokoj a
zmysel života
Aké posolstvo však prináša táto časť verša pre náš cirkevný zbor? O akej starobe by sme mohli snáď hovoriť?
Celkom iste sa pri nej pozeráme do budúcnosti. Kladieme si otázky, ako ďalej, čo nás asi čaká, ako bude vyzerať
tento cirkevný zbor v čase jeho staroby. Resp. je tu otázka, nedostal sa už dnes do svojho štádia „staroby“?
Staroba znamená veľa spomienok na produktívnu časť života, menej síl, blízkosť záveru a ešte intenzívnejšie
premýšľanie od duchovných veciach, o tom, čo s človekom bude po odchode z tohto sveta.
Pri pohľade na naše spoločenstvo, na mnohé naše evanjelické spoločenstvá som nadobudol dojem, že sa
dostávame akoby do štádia staroby.
Už je preč doba, keď sme mali plné kostoly a keď sa na sviatky museli prinášať zvonku lavice, aby si mali
ľudia kam sadnúť. Za posledných niekoľko desiatok rokov klesol počet ľudí v našom zbore na polovicu, ročný
úbytok máme na úrovni takmer 1 – 2 %!
Samozrejme, menej ľudí znamená aj menej spolupracovníkov a menej klasických aktivít. To v službe nesenia
evanjelia ubíja. Viete, celkom inak sa káže Božie slovo plnému kostolu a celkom inak pár ľuďom, ktorí sedia
roztratene po kostole. Celkom inak sa robí besiedka s dvadsiatimi, tridsiatimi deťmi a celkom inak s dvoma.
Celkom inak sa robí na úprave okolia kostola či fary, ak príde na brigádu zástupca z každého domu a celkom
inak, ak všetko ostáva na rodinu brata kurátora či sestry kurátorky plus jedna, dve ochotné rodiny, ktoré
rozumejú, že je potrebné sa starať o ten náš cirkevný zbor.
Cítime v tom všetkom pomalý zánik cirkevného zboru? Aj to sa môže stať! Už sa tak stalo s nejedným zborom
v minulosti, ba sa deje aj dnes. Čo s tým?
Celkom iste sa potrebujeme prestať spoliehať na masy, na množstvo ľudí. Práca cirkevného zboru sa
potrebuje preorientovať na prácu v malom spoločenstve, ale o to aktívnejšom, osobnejšom!
Otázka „staroby“ mnohých cirkevných zborov je výzvou pre celú našu evanjelickú cirkev na Slovensku. My
kvôli nej nestrácajme nádej, pretože aj toto obdobie môžeme urobiť nádherným a zažiť úžasné Božie požehnanie!
Noemine slová pôvodne určené Bóazovi „Hospodin ti bude osviežovať dušu a zaopatrí ťa v starobe“ (Rut
4,15a) nech sú požehnaním tomuto nášmu cirkevnému roku nielen pre rok 2016, ale aj celkovo do budúcnosti!
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Bohoslužobný život v cirkevnom zbore
V cirkevnom zbore existuje veľa príležitostí stretávania sa tých, ktorí chcú, majú záujem. Tak majú priestor
stretávať sa v Božom mene deti, mladí, starší, hudobníci, speváci... Každý vo svoj čas na svojom určenom
a dohodnutom mieste.
Spoločným stretnutím
všetkých sú však nedeľné
bohoslužby, kde sa
stretneme všetci napriek
vekovým,
talentovým
a záujmovým
kategóriám
a všetci
spolu
prijímame Božie Slovo, modlíme
sa k svätému Bohu,
spievame
Mu
piesne,
oslavujeme
Ho
tak
a ako jedno spoločenstvo aj
pristupujeme k sviatostiam.
Rozľahlosť nášho cirkevného zboru po celom
doterajšom
dejinnom
vývoji spôsobila, že na jeho
území máme dnes štyri
kostoly s úplne pravidelnými
bohoslužbami. To nás
priviedlo k rozdeleniu ľudí
podľa jednotlivých fílií
tak, že tí, ktorí prichádzajú,
prichádzajú iba do toho svojho kostola a ak sa koná spoločná aktivita, tak tam spravidla prídu iba domáci
z príslušnej dediny. Dosť nás mrzí, že väčšina členov cirkevného zboru si nedeľu neváži ako príležitosť na oslavu
Boha na bohoslužbách, tak nám pribudol ešte aj tento fenomén rozdelenia, ktorý v minulosti nebol známy. Veď
ľudia prichádzali za Božím Slovom pešky v čase i nečase aj krížom cez pole, len aby zachovali zmysel nedele.
Dnes sú k dispozícii autá, ktoré nás vedia odviezť k lekárovi, na nákupy, na návštevy ku kamarátovi, ale cesta do
kostola je pridrahá? Celkom isto sa tento náš prístup odrazí v ďalších generáciách po nás.
►NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY: Bohoslužby sa konajú pravidelne každú nedeľu aj vo sviatok vo všetkých štyroch
kostoloch tak, že dvaja duchovní slúžia každý na dvoch bohoslužbách. V špeciálne príležitosti sa konajú
bohoslužby iba na dvoch miestach spravidla tak, aby jedny boli v Rankovciach ako v jednej doline a druhé zase
v jednom z kostolov v druhej doline. Centrálne bohoslužby sa v r. 2016 konali iba pri konfirmácii a vianočnom
koncerte. V roku 2016 po dohode prestali bývať centrálne večerné bohoslužby na Pamiatku zosnulých 2.11., ich
zmysel sa presunul na nasledovnú nedeľu.
Podľa celkových ročných štatistík sme mali v našom cirkevnom zbore počas roku 2016 celkom 201 rôznych
bohoslužieb s priemernou účasťou 220 v jednu nedeľu, to znamená že na bohoslužbách sa stretáva priemerne
30% cirkevného zboru. V tomto počte sú však zarátané aj väčšie sviatky, na ktorých je účasť pochopiteľne
početnejšia. Napriek tomu ostáva 70% členov (s výnimkou nemocných) ľahostajných k nedeli a spoločnej oslave
nášho Pána Boha! Zmení sa to niekedy a čo urobíme pre
záchranu tohto nášho spoločenstva?
Priemerná účasť podľa jednotlivých fílií: Rankovce 62 (+1 oproti
predošlému roku), Boliarov 60 (-3), Bačkovík 54 (-10), Čakanovce
43 (-4).
Najviac boli navštívené bohoslužby v Rankovciach na
konfirmáciu – 220 účastníkov, v Čakanovciach na Štedrý večer –
191 účastníkov, v Boliarove na pamiatku posvätenia kostola – 182
účastníkov a v Bačkovíku taktiež na pamiatku posvätenia kostola
– 169 účastníkov. Naopak – najmenej boli navštívené bohoslužby:
V Rankovciach na sviatok Vstúpenia – 18 účastníkov, z nedieľ 16.
po Trojici (11.9.) – 22 účastníkov; v Boliarove taktiež na sviatok
Vstúpenia - 24 a z nedieľ 18. po Trojici (25.9.) – 36; v Bačkovíku
Svätodušný pondelok – 24, z nedieľ 21. po Trojici (16.10.) – 31;
v Čakanovciach Vstúpenie – 13, z nedieľ 24. po Trojici (6.11.) –
27 účastníkov.
Vo všetkých kostoloch je zabezpečený organový doprovod
piesní kantorom, v Rankovciach hrala najviac Gabriela Beňová,
zaúča sa Maroš Matej, neraz poslúžila aj Andrea Petriková (r.
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Sabadková), v Boliarove hrá Andrea Hrehorová, v Bačkovíku Lenka Grešová a v Čakanovciach Nikola
Korečková. Sme radi, že máme kantorov, pretože v cirkevných zboroch ECAV po celom Slovensku toto začína
byť vážnym problémom.
Počas služieb Božích starozmluvný a epištolický text čítajú bratia a sestry zo zboru, za čo srdečne ďakujem
a povzbudzujem aj ostatných, ktorí sa zatiaľ do tejto služby neodvážili, aby sa zapojili a tak pripojili svoj podiel
služby. V pašiové nedele čítaním Pašií poslúžili naši mládežníci.
Mládežnícke bohoslužby pripravené mládežou sa v r. 2016 konali dvoje, k piesňam z Ev. spevníka boli pridané
aj piesne mládeže – takéto bohoslužby sa konali v Čakanovciach 10.4. a v Rankovciach 20.11., ako hostia boli
pozvaní farári z Košíc – Stanislav Kocka (na fotografii) a Ondrej Kolárovský.
►VEČERNÉ BOHOSLUŽBY NA MALÝCH FÍLIÁCH: Okrem hlavných bohoslužobných miest, kostolov sa
stretávame ešte aj v ostatných piatich dedinách, malých fíliách Mudrovce, Herľany, Ďurďošík, Trsťany a Žírovce
tak, že v prvých štyroch bývajú raz v mesiaci v sobotu, resp. v nedeľu večer večerné bohoslužby buď
v priestoroch Obecných úradov, alebo priamo v rodinách, v Žírovciach sa konajú raz do roka slávnostné
bohoslužby pri pamiatke posvätenia zvonice priamo vonku, pri zvonici. Tendencia je ale klesajúca, všade sa
stretáva priemerne 6, 7 ľudí, Žírovciach viac, ale v r. 2016 bolo vidieť, že aj tam je menej ľudí ako v iné roky.
►PÔSTNE A ADVENTNÉ VEČIERNE: Pôstne večierne sa konali 4-krát v každom z kostolov, adventné vyšli
pre nemoc napokon iba raz. Priemerná účasť: Rankovce 7, Bačkovík 20, Boliarov 13, Čakanovce 10.
Sviatosti, konfirmácia a ostatné stránky
►KRST SVÄTÝ: Začíname sa naplno stretávať s demografickým úpadkom aj v našom cirkevnom zbore, ak
nepočítame rómske krsty (5x), tak okrem jedného krstu dospelej (pred sobášom) sme mali iba dva krsty (z
Čakanoviec a Boliarova)! Tento trend je citeľný po všetkých cirkevných zboroch, zvlášť na vidieku. Aby bol do
budúcnosti zachovaný počet členov nášho cirkevného zboru, potrebujeme ročne 10 narodených detí. Takto budú
ohrozené besiedky, dorast, mládež... Veľa mladých ľudí sa nám sťahuje preč, iní odkladajú s príchodom potomka,
alebo ostávajú single (nevstupujú do vzťahov). Oproti roku predtým sme mali o 12 krstov celkom menej.
►VEČERA PÁNOVA (VP): Večeru Pánovu odporúčame prijímať kedykoľvek sa to len dá. Kresťan nemá odmietať
pozvanie Pána Ježiša k sviatosti. Ak má niekto problém s prijatím sviatosti – treba hľadať všetky možnosti, ako
prekážky odstrániť. Ak niekto nerozumie podstate sviatosti, na to slúžia kázne, konfirmačná príprava, kde sa toto
vysvetľuje, je možné sa aj osobne rozprávať. Pokiaľ je
problémom nevysporiadaný vzťah s inými ľuďmi,
kresťan má dbať, aby toto podľa Ef 4,26b riešil čím prv
a aby toto nebolo prekážkou. Veď predsa pre naše
hádky a hnevy nebudeme odmietať pozvanie svojho
Spasiteľa! Pokiaľ je prekážkou zdravotný problém,
v cirkevnom zbore toto riešime buď výnimočne tzv.
intinkciou, keď dostane nemocný oblátku namočenú do
vína a nepije zo spoločného kalicha, alebo využívame
možnosť zavolať si duchovného domov (najmä pri
vážnejších onemocneniach a telesnej slabosti). Najmä
v pôste a advente túto možnosť využívajú viacerí bratia
a sestry, v tom čase zvykneme navštíviť približne 7
domácností, pri Večeri Pánovej v domácnosti dbáme na to, aby spolu s nemocným pristupovali aj ostatní členovia
domácnosti, viackrát sa nám stalo, že do jedného domu prišli aj susedia. Je možnosť prislúžiť sviatosť aj
bezlepkovou formou, len treba ohlásiť dopredu.
Večera Pánova bola v cirkevnom zbore na hlavných službách Božích prisluhovaná spravidla v prvú nedeľu
v mesiaci, plus ešte jedna nedeľa v advente a v pôste ešte na Zelený Štvrtok a Veľký piatok, celkom 55-krát,
potom na konfirmáciu, na Bielu sobotu na mládeži (na spôsob tzv. Sederovej večere s pečeným baránkom)
a ešte na večierňach v Ďurďošíku a Trsťanoch v pôste a advente. Celkom sme mali 1850 komunikantov (o 154
menej, než pred rokom).
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►KONFIRMÁCIA: Konfirmačná slávnosť sa konala ako už niekoľko rokov na konci apríla, konfirmovaných bolo 8
detí. Teší ma, že z 8 konfirmovaných sa väčšina, šiesti aktívne pripojili k mládeži a zapojili aj do služby
v cirkevnom zbore.
Konfirmačná príprava prebieha v nedeľu
poobede na fare, preberáme cirkvou schválenú
učebnicu Verím a sľubujem. Medzi povinnosti
konfirmandov patrí okrem stretávania sa na
príprava aj návšteva bohoslužieb (škoda, že sme
to museli dať ako povinnosť a že to konfirmandi
nemajú vo zvyku už od malička), stretnutí dorastu,
ktorý býva hneď po príprave v nedeľu,
s konfirmandmi sa snažíme mať dve sústredenia
mimo domova (1.-3. 4. v Obišovciach, 29. 9. – 1.
10. seniorátna víkendovka so SEMom vo Veľkom
Slavkove), okrem toho aj víkendové sústredenie
na fare v Rankovciach (16.–18.12.), konfirmandi
sa zúčastňujú aj letného tábora. Konfirmandov, najmä v druhom ročníku, čas od času pozýva na svoje stretnutie
aj mládež, aby sa spoznávali.
►SOBÁŠ: Celkom sme sobášili 4 páry (0), všetky boli zmiešané, to znamená, že iba jedna strana bola
evanjelická.
►POHREBY: Z tejto časnosti sme z prostredia nášho cirkevného zboru vyprevadili celkom 13 (-4) členov (6
mužov, 7 žien), z toho 1 rómsky pohreb v Boliarove.
►POČET ČLENOV: Podľa matričných údajov nás je na konci roku 2016 o 13 členov menej - celkom teda 727.

Vnútromisijný život cirkevného zboru
►DETSKÁ BESIEDKA: Priestor pre našich najmenších členov je poskytnutý každý týždeň (okrem prázdnin) na
našich detských besiedkach. Tu sa deti zoznamujú s biblickými príbehmi, učia sa piesne, modlia sa, ba aj
pripravujú programy na rôzne vystúpenia v cirkevnom zbore. Detská besiedka však v nijakom prípade
nenahrádza domácu kresťanskú výchovu, ku ktorej sa zodpovedne zaväzujú všetci kresťanskí rodičia a tento svoj
záväzok potvrdzujú ešte aj počas sviatosti krstu svätého. Dieťa musí Pána Boha spoznať ešte doma, je chybou,
ak sa deti učia modliť až na besiedke, či dokonca na konfirmačnej príprave. Neraz vidno práve na deťoch, ako
rodičia vo svojom kresťanstve naplno zlyhali a vlastné dieťa nepriviedli k viere.
V cirkevnom zbore sa deti na besiedkach stretávajú nasledovne:
Rankovce: na fare v zborovke v nedeľu
hodinu pred bohoslužbami, vedúcimi sú
Katarína Hašková, Gabriela Beňová,
Šimona Ondrašiková, prichádza asi 8 detí.
Na fare sa vo štvrtok stretáva aj rómska
besiedka, o nej viac v časti o rómskej misii.
Boliarov (na fotografii): v kostole majú
svoju samostatnú miestnosť, stretávajú sa
v piatok večer, tu je asi najväčšia besiedka,
ľudia zo zboru pamätajú na ňu aj svojimi
špeciálnymi milodarmi popri milodaroch pre
cirkev,
besiedka
vystupuje
okrem
bohoslužieb aj pri sobášoch, vedúcimi sú
Elena
Hlavatá,
Andrea
Hrehorová
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a Dominika Petrilová, prichádza asi 12 detí.
Bačkovík: deti sa stretávajú v kostole v oddelenom priestore, kde bývajú aj biblické hodiny, vedúcimi sú sestry
Lenka a Júlia Grešové a Gabriela Lukáčová, prichádza asi 7 detí.
Čakanovce: besiedka býva počas služieb Božích v sakristii, deti odchádzajú počas druhej piesne hneď po
detskom požehnaní, besiedku vedú Magdaléna Činčurová a Erika Vojtková, prichádza niekedy 5 detí, ale stáva
sa aj, že na bohoslužbách nie je ani jedno dieťa a besiedka potom nie je.
Ďurďošík: besiedka býva raz za mesiac pred večierňou v rodine Sabolovcov, vedú ju farárovci, prichádzali 3
deti.
Vedúci besiedok sa stretávajú na poradách spravidla raz za dva mesiace. Pre deti pripravili v lete detský tábor
vo Vyšných Ružbachoch s účasťou asi 40 detí. Deň detí na fare koncom mája sa stretol s malým ohlasom a prišlo
len 9 detí z celého zboru. Niekoľko detí sa
zúčastnilo aj sen. stretnutia detí v októbri
v Košiciach.
S veľmi dobrým ohlasom sa stretli obidva
koncerty, ktoré pripravil tím vedúcich besiedok
spolu aj s deťmi. Prvým ako koncert talentov
počas služieb Božích na trojičnú nedeľu 22.5.,
vystúpili snáď všetci tí z nášho cirkevného zboru,
ktorí sa venujú hudbe – deti, ktoré navštevujú
ZUŠ, spevácke duo, hudobníci z Čakanoviec,
sestry kantorky, spevokol. Druhým koncertom
bol zase vianočný koncert (na fotografii) na
štefanských bohoslužbách 26.12. s koledami
najmä v podaní detí z besiedok.
►NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA NA ŠKOLE: Ev. náboženstvo sme vyučovali na štyroch školách (ZŠ Bidovce, Herľany,
Bačkovík a Boliarov), okrem Bidoviec sú všade rómske deti. V Boliarove po misii Svedkov Jehovových v osadách
rodičia odhlásili svoje deti z výučby náboženstva a v novom školskom roku sa tam už náboženstvo nevyučuje..
Vyučujú obaja duchovní.
►DORAST: Dorast tvoria konfirmandi, majú ho povinne ako súčasť dvojročnej prípravy. Optimálne by bolo,
keby nemuselo ísť o nijakú povinnosť a dorastenci by na stretnutie prichádzali spontánne, ale viacerí sú z rodín,
ktoré sa nijako nezapájajú do zborového života a takto majú možnosť ochutnať a zažiť spoločenstvo, nie iba
náuku. Stretnutia dorastu bývajú na fare hneď po konfirmačnej príprave, aby nemuseli prichádzať na dvakrát.
Vedúcimi dorastu sú Gabriela Beňová, Radoslav Petro, Adam Hrehor a Šimona Ondrašiková, aktivity dorastu
a konf. prípravy sú prepojené, takže pri sústredeniach a víkendovkách (vyššie vymenovaných) pomáhajú aj
vedúci dorastu.
V lete bol pripravený aj dorastenecký tábor (spolu s detským ako dvojtábor) vo Vyšných Ružbachoch, prišli aj
iné deti vo veku dorastencov.
V cirkevnom zbore sa stretáva samostane aj
rómsky dorast, o ňom samostatne pri rómskej
misii.
►MLÁDEŽ: Pre mladých po konfirmácii máme
pripravený priestor na mládežníckych stretnutiach
– spravidla v soboty večer, tím vedúcich sa
pravidelne stretáva, aby pripravili program
a naplánovali aj špeciálne stretnutia. Udržiavajú aj
kontakty s mládežami na okolí (najmä Opiná,
Budimír a Obišovce), na jar boli na víkendovke vo
Vyšných Ružbachoch, v lete na tábore v Stratenej
pri Dobšinej (na fotografii), na Silvestra čakali
Nový Rok
pri
Božom
slove,
piesňach
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a modlitbách. Mládež sa snaží zapájať aj do služby v cirkevnom zbore, trikrát pripravili mládežnícke bohoslužby,
slúžili čítaním pašií, pomáhali konfirmandom pri speve na slávnosti konfirmácie.
Popri mládeži vznikla už druhá dievčenská skupinka – prvú tvoria staršie dievčatá, druhú mladšie. Na
skupinkách preberajú biblické, aj dievčenské témy, vo februári si na fare urobili nocovačku a mali aj spoločnú
predvianočnú skupinku.
Podobne sa pokúšajú naštartovať svoju skupinku aj chlapci.
►RODINNÉ SPOLOČENSTVO: Tí, ktorí už
dávnejšie vyrástli z mládeže, sa túžia ďalej
stretávať na svojej skupinke – tu majú vytvorený
priestor na rodinnom spoločenstve. Stretáva sa
každý druhý týždeň po rodinách, na stretnutiach
sa spievajú piesne, rozpráva sa tam o rôznych
kresťanských témach.
Rodinné spoločenstvo chodieva raz do roka na
svoju víkendovku začiatkom leta (ešte pred
prázdninami), v roku 2016 tak vycestovali do
maďarského Nyírbátoru, viacerí sa zúčastnili
celoslovenskej
konferencie
rodinného
spoločenstva v Tatr. Matliaroch, do Nového roka
vstúpili pri Božom slove, piesňach a modlitbách.
„Rodinkári“ už druhý rok finančne podporujú jednu študentku v africkej Tanzánii cez projekt Deti Afriky.
►BIBLICKÉ HODINY DOSPELÝCH: Biblické hodiny od r. 2016 mávame v zimnom období už iba v Čakanovciach
a Bačkovíku, na obidvoch miestach prichádza priemerne 7 bratov a sestier. Pokračujeme vo výklade 1. knihy
Mojžišovej, na každom stretnutí jednu kapitolu.
►MODLITEBNÉ TÝŽDNE: Aj v roku 2016 sme mali tri modlitebné týždne – pôstny, reformačný a adventný. V pôste
sme ho urobili na štýl modlitebných večerov v čase večierní. Počas reformačného v celom senioráte prebieha
výmenná služba farárov, tak aj u nás slúžili O. Kolárovský, J. Petro, M. Tomčík a I. Mišina. Počas adventného
modl. týždňa zase slúžili domáci bratia a sestry: Renáta Šišková, Renáta Tancošová, Katarína Hašková a brat
Dušan Petro.
►SPEVOKOL SPIEVAJÚCE SRDCE: Vo štvorhlasnom spevokole v súčasnosti nacvičuje piesne 17 bratov
a sestier, vedie sestra Renáta Šišková. Spevokol vystupoval na všetkých výročných slávnostiach zboru, na
konfirmácii, na pamiatkach posvätenia, na Žatve spevokolov v Budimíri, počas Bibl.-rekr. týždňa MoS
v Herľanoch a na oslavách 500 rokov reformácie v Košiciach (tam spolu s rómskym spevokolom).
►ZBOROVÉ VÝLETY: Jubilejný, desiaty májový zborový výlet v roku 2016 sa opäť stretol so záujmom, navštívili
sme Ochtinskú aragonitovú jaskyňu, potom ešte
historický kostol v Štítniku, kde nám miestny brat
farár D. Gdovin priblížil bohatú históriu kostola,
aj cirkevného zboru.
V tomto roku sa podarilo zorganizovať aj druhý
výlet, podnetom bola práca rómskych detí
o rómskom holokauste. Ich tvorbou potom
vznikla
myšlienka
navštíviť
múzeum
koncentračného tábora v poľskom Osvienčime,
kam sme sa napokon v novembri aj dostali. Na
tento výlet sme pre veľký záujem museli
objednať okrem autobusu aj mikrobus. Okrem
Osvienčimu sme navštívili aj krásne historické
mesto Krakov.
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Namiesto tradičného výstupu na Rankovské skaly sme tento rok v júni cez Mudrovce zamierili na hradisko po
bývalom hrade v Kecerovskom Lipovci. Pozvaný brat farár R. Grega z Opinej nám na mieste všetko poukazoval
a urobil veľmi dobrú prednášku o hrade, ktorý v minulosti vlastnila aj rodina Kecer. Celkom na tento hrad vystúpilo
okolo 25 ľudí, potom bola ešte opekačka a grilovačka na fare v Rankovciach.
►RÓMSKA MISIA: Náš cirkevný zbor je spolu s niekoľkými ďalšími najmä na Gemeri a Rimave špecifický misou
medzi Rómskou komunitou. Už desiatky rokov rastie neporozumenie medzi Slovákmi a Rómami, pri posledných
parlamentných voľbách sa k moci dostala aj extrémistická politická strana hlásajúca krajné názory veľmi
pripomínajúce hnedú politiku fašizmu z tridsiatych a štyridsiatych rokov 20. storočia. Mrzí ma, že s podobnou
rétorikou sa stretávame sem tam aj medzi členmi nášho cirkevného zboru, pripomínam, že evanjelická cirkev
s takouto politikou v dobách nacizmu nesúhlasila a nekolaborovala s Tisovým režimom.
Aj preto treba o to viac pracovať v tejto oblasti, veľmi nám aj v našej misii cirkevného zboru chýbajú
spolupracovníci – najmä z majoritnej, teda slovenskej spoločnosti. Je dobré, že sa otvorila možnosť komunitných
centier, aby sa vzdelanie a dobré návyky stávali dôležitou hodnotou medzi Rómami a tak aby sa posúvali
dopredu.
DETSKÁ BESIEDKA: Detská besiedka mala svoj
čas vo štvrtok večer, počas roka 2016 deti
prijímali
biblické
príbehy
pomocou
videoprezentácií. Besiedku vedú farárovci,
pomocou bola aj sestra Renáta Tancošová,
hudobne pomáhajú chlapci z dorastu. Besiedku
navštevuje pomerne veľa detí, v r. 2016 bolo na
každom stretnutí priemerne 34 detí, najviac 56.
V lete sme v spolupráci s misijnou skupinou
zo Sliezska pripravili denný tábor na fare,
príležitosť byť na fare dostalo 40 detí podľa
dochádzky na besiedke ako odmenu. Pri
programe veľa pomáhali rómski dorastenci,
chlapci sprevádzali hudobne, dievčatá pomocou
bábkového divadla približovali biblické príbehy.
DORAST: Pre deti od 13 rokov máme vytvorený priestor vo štvrtok večer po besiedke, je to čas pre piesne,
Božie slovo (preberali sme priebežne Lukášovo evanjelium), modlitby a hry. Počet detí na doraste stúpol,
priemerne býva 20 dorastencov, najviac bolo asi 32. Dorast vedú opäť farárovci, raz pomohla hudobná skupina
s vedením. V lete v spolupráci s misijným tímom zo Sliezska bol pripravený denný, resp. večerný tábor na fare
v tom istom čase, ako detský.
Traja chlapci uspeli v speváckej súťaži, dvaja z nich potom odišli v lete na dvojtýždňovú spevácku školu do
českého Jiřetína pod vedením speváčky Idy Kelarovej, potom ešte raz odišli do Čiech aj v októbri a vystupovali
s celým 60-členným súborom v pražskej filharmónii.
SKUPINKY: Dorastenci majú taktiež svoje skupinky, detskú dievčenskú vedie sestra misionárka z USA Tanja
Parks u s. K. Wollam v Rankovciach, dorasteneckú dievčenskú sestra Renáta Tancošová, chlapčenskú zase
v sobotu na fare misionár z USA Jon Parks, s prekladom z angličtiny pomáhal Tomáš Beňo.
Priestor pre osobnejší kontakt aj pre dospelých bol poskytnutý na skupinkách pre mužov a ženy, obe bývali
v nedeľu, mužskú skupinku viedol Jon Parks z USA, ženskú spolu so s. K. Wollam sestra farárka.
BÁBKOVÉ DIVADLO: V spolupráci s OZ ETP a so sestrou K. Wollam nacvičuje aj dievčenské bábkové divadlo.
Vystupovalo na viacerých zborových aktivitách, ale aj v ZŠ v Herľanoch.
HUDOBNÁ SKUPINA M5: V stredy pod vedením brata Martina Ondrašika nacvičuje hudobná skupina 5 chlapcov
(všetci majú mená na písmeno „M“, odtiaľ názov skupiny), vystupovali na koncerte talentov, na bohoslužbách aj
v Budimíre na mis. popoludní.
SPEVOKOL LE DEVLESKERI KHANGERI (BOŽÍ CHRÁM): Spevokol nacvičoval iba zriedkavo, tu sa začal prejavovať
menší záujem. Spolu s nerómskym spevokolom vystupoval na sen. oslavách 500 rokov od Reformácie
v Košiciach.
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KOMUNITNÉ CENTRUM NA FARE: Od novembra
2012 do spolupráce vstúpilo OZ ETP Slovensko
zriadením komunitného centra. Cez ich aktivity
sa práca najmä s deťmi rozvinula, od pondelka
do piatku každý deň sú na fare aktivity,
reagujeme tak na dvojsmenné vyučovanie na
základných školách. OZ ETP na tieto aktivity
zamestnalo
niekoľko
ľudí,
taktiež
spolupracujeme aj s Úradom práce, kde cez
projekt aktivačných prác formou dobrovoľníckej
služby pomáha šesť dospelých Rómov.
Aktivity komunitného centra sú nasledovné:
predškolský klub, doučovanie detí a pomoc
s úlohami, kluby pre školákov, krúžková činnosť,
mentorský program.
V lete OZ ETP pripravilo pre mentorované deti z troch komunitných centier tábor vo Vyšných Ružbachoch, na
ktorom bolo aj 10 našich detí.
OZ PRE LEPŠÍ ŽIVOT: Predovšetkým sociálnej práci medzi Rómami sa venuje aj naše OZ Pre lepší život,
vedúcou je sestra Františka Ondrašiková. Občianske združenie má rozbehnutú prácu najmä medzi mladými
ľuďmi v celom našom regióne.
►ZBOROVÝ ČASOPIS SLOVO: Zborový časopis vychádza už 21 rokov každý mesiac, väčšinu tvoria autorské
príspevky, informuje o dianí v našom cirkevnom zbore.
►INTERNETOVÁ STRÁNKA ECAV.RANKOVCE.SK A DISKUSNÁ SKUPINA NA SOC. SIETI: Internetová webstránka
obsahuje najmä fotografie z aktivít, má povzbudiť jej návštevníkov a pozvať do spoločenstva. Internetová
diskusná skupina na soc. sieti slúži zase na pozývanie na aktivity.
►DIAKONIA: Aj tento rok sme podporili prácu OZ Otcovo srdce deťom v detských domovoch, 10 členovia zboru
pripravili pre deti vianočné balíčky.
Štedrovečerná ofera je pravidelne posielaná na detskú onkológiu do Košíc, v roku 2016 sa vyzbierala najvyššia
suma zatiaľ – 1.434,05 €. Srdečne všetkým ďakujeme.
►PASTORÁLNA STAROSTLIVOSŤ: Tu musíme skromne poznamenať, že návštev ľudí v zbore nikdy nie je dosť.
Veľkou pomocou je, keď takéto návštevy sprostredkujú ochotní bratia či sestry. Viackrát pri takýchto návštevách
bola aj príslúžená sviatosť Večere Pánovej. S pomocou sestier: Evy Godušovej v Bačkovíku, Alžbety Haškovej
a Anny Fedorovej v Čakanovciach a s. Fajčíkovej v Rankovciach s. farárka navštívila v našom zbore takmer
všetkých bratov a sestry nad 80 rokov života. Ochotné srdcia z jednotlivých fílií sú veľkou pomocou pri týchto
návštevách.
►KONVENT, PRESBYTERSTVO A PREDSEDNÍCTVO CIRKEVNÉHO ZBORU.
Presbyterstvo sa v uplynulom roku stretlo iba raz, pri príprave výročného zborového konventu. Konventu
predchádzajú filiálne konventy po fíliách, ako aj stretnutie rozšíreného predsedníctva zboru na začiatku roka.
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Hospodárske veci
Čo sa nám podarilo urobiť v roku 2016?
NA FARE bolo dokončené zateplenie pracovne
znížením a zaizolovaním stropu, vymenené bolo
ešte jedno okno na fare (na kotolni – vyrobil ho
brat Sabol, srdečne ďakujeme). Začala sa úprava
dvora, postavený bol betónový múr okolo
pripravovaného zväčšeného parkoviska. Prácami
okolo fary pomáhajú okrem iných aj rómski muži
zapojení cez projekt Úradu práce. Na faru bolo
dovezené drevo na niekoľko zím, bola aj pekná
brigáda pri jeho štiepaní.
Práce na jednotlivých fíliách:
RANKOVCE: Neboli robené nijaké väčšie
úpravy, iba priebežná údržba.
BOLIAROV: Najväčšou opravou bola výmena všetkých okien na kostole za plastové, pritom bol vymaľovaný
interiér kostola. Práce pokračovali aj náterom strechy, ktorá už bola miestami hrdzavá, doplnené boli odkvapy pri
vchode, do kostola pribudol pultík na čítanie textov.
BAČKOVÍK: Na kostole (na lodi) bola vymenená celá krytina, urobená aj zbierka na tento účel. Doplnené bolo
ozvučenie pre kantorku (mikrofón).
ČAKANOVCE: Plánovali výmenu celej strechy, ale privolaná firma skonštatovala, že je to zbytočné, urobili opravy
a bola celá natretá, s pomocou obce bola orezaná lipa pri sakristii a natreté zábradlie. Začiatkom roka bolo
vymenené ozvučenie v kostole (mix a mikrofóny).
Ďakujeme tu ochotným darcom, ale aj obecným úradom za pomoc pri jednotlivých prácach.
Pravidelné aktivity zboru cez týždeň počas roka 2016
PONDELOK: aktivační pracovníci na fare, doučovanie detí 2x; predškolský klub a klub prvákov; mentorský program
UTOROK: aktivační pracovníci na fare, doučovanie detí 2x; predškolský klub a klub prvákov; hudobný krúžok, náboženstvo 2
hod. – Bačkovík, 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, spevokol; hudobná skupina
ŠTVRTOK: predškolský klub a klub prvákov; doučovanie detí 2x; náboženstvo Bidovce 2 hod. kluby; róm. besiedka, róm.
dorast; tím mládeže;
PIATOK: besiedka Boliarov, dievčenská skupinka; mentoring
SOBOTA: besiedka Bačkovík; róm. chlapč. skupinka, róm. dievč. skupinka; mládež; 1x v mes. večierne Ďurďošík s det.
besiedkou, Trsťany; 2x v mes. rodinky
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 2016
31.12.-1.1.
1.1.
6.1.
13.1.
24.1.
30.1.
31.1.
5.2.
12.-14.2.

vítanie nového roka – rodinky v Bačkovíku
novoročné bohoslužby s losovaním biblických veršov
porada rozšíreného predsedníctva cirk. zboru
novoročné posedenie spevokolu
výročné filiálne konventy, Čakanovce a Boliarov
návšteva opinskej mládeže na mládeži
výročné filiálne konventy, Bačkovík, Rankovce
výročné zasadanie zb. presbyterstva
víkendovka mládeže, Vyšné Ružbachy
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15.2.
19.-20.2.
20.2.
21.2.
14.3.
23.3.
1.-3.4.
9.4.
10.4.
10.4.
17.4.
21.4.
24.4.
25.4.
26.4.
1.5.
7.5.
8.5.
8.5.
20.5.
28.5.
29.5.
30.5..
4.6.
5.6.
12.6.
18.6.
24.-26.6.
29.6.
30.6.
3.7.
4.-8.7.
10.7.
11.-15.7.
17.7.
20.-25.7.
30.7.-13.8.
1.-5.8.
28.8.
1. 9.
1.9.
4.9.
18.9.
29.9.-1.10.
2.10.
8.10.
10.-14.10.
22.10.
24.-28.10.
30.10.
4.11.
6.11.
17.11.
18.-19.11.
18.-20.11.
20.11.
28.11.
12.-16.12.
16.-18.12.

revízny výbor
nocovačka dievč. skupinky na fare
stretnutie OZ ROMA, Rožňava
výročný konvent, Rankovce
návšteva detí z KC v bábkovom divadle v Košiciach
sederová Večera Pánova pre mládež
konfirmačné sústredenie, Obišovce
skúška konfirmandov, Rankovce
mládežnícke bohoslužby, Čakanovce
seniorátny konvent, Košice
výjazd mládeže do Budimíra na mládež
deň Zeme v KC, Rankovce
slávnosť konfirmácie, Rankovce
návšteva cirkusu v Košiciach s deťmi z KC
koncert hudobníkov a hudobných telies zboru, Boliarov
rómsky majáles, Rankovce
zborový výlet do Ochtinskej jaskyne a Štítnika
deň matiek na bohoslužbách s vystúpením detí
zápis nových konfirmandov
koncert talentov, Rankovce
návšteva z Virginie, USA na róm. chlapčenskej skupinke
deň detí na fare
deň detí v KC
stretnutie ROMA, Rožňava
výlet na starý hrad v Kecer. Lipovci
deň otcov s vystúpením detí, Bačkovík
požehnanie novej poľovníckej chaty, Rankovce
víkend rodiniek v maďarskom Nyírbátore
výlet s deťmi z KC do planetária, Košice
opekačka s deťmi z KC
pamiatka posvätenia zvoníc, Žírovce, Mudrovce,
denný tábor pre rómske deti aj dorastencov, Rankovce
pamiatka posvätenia kostola, Čakanovce
detský tábor, Vyšné Ružbachy
pamiatka posvätenia kostola, Bačkovík
tábor mládeže, Stratená pri Dobšinej
spevácka škola Čhavorenge v českom Jiřetíne pre róm. chlapcov
letný rómsky tábor ETP v projekte Schopné deti, Vyšné Ružbachy
pam. posvätenia kostola, Boliarov
brigáda na fare pri štiepaní dreva
rómsky karneval, Rankovce
bohoslužby na zač. škol. roka
pam. posv. kostola, Rankovce
sústredenie konfirmandov, Veľký Slavkov
poďakovanie za úrody
sen. stretnutie det. besiedok, Košice
biblicko-rekreačný týždeň MOS ECAV, Herľany
stretnutie ROMA, Rankovce
sen. reformačný týždeň
Žatva spevokolov, Budimír
návšteva mládeže v Obišovciach
pamiatka zosnulých s kladením kvetov na hroby farárov, Rankovce
zborový výlet do Osvienčimu a Krakova
konferencia SEM, Veľký Slavkov
konferencia rodinného spoločenstva, Tatranské Matliare
mládežnícke bohoslužby, Rankovce
sen. slávnosť 500 rokov reformácie, Košice
adventný modlitebný týždeň
konfirmačné sústredenie na fare
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18.12.
20.12.
26.12.
31.12.
31.12.

predvianočný folklórny koncert, Boliarov
vystúpenie bábkového divadla v ZŠ Herľany
vianočný koncert detí, Bačkovík
čakanie Nového roka v ROS, Bačkovík
čakanie Nového roka, mládež, Bačkovík

Výročnú správu zboru za r. 2016 napísal: zborový farár Mgr. Ľuboslav Beňo
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