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Výročná správa, rok 2018
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rankovce
Kazateľ 3,13:
„...aj toto, že človek môže jesť a piť, zakúsiť dobré veci pri svojej námahe, je Božím darom.“
Mnohí sme niekde v kútiku duše očakávali, že veľké jubileum päťstoročnice reformácie nás niekam posunie.
Že nás to možno nejako nakopne a do vôd, ktoré sem tam už príliš dlho stoja a miestami už aj zapáchajú, príde
nový prúd a v našej cirkvi príde aj vďaka veľkému jubileu a prípravám naň akési znovuobživenie. Ani sme sa
nenazdali a takáto príležitosť je dávno za nami. S nimi sú preč aj naše očakávania a my sa pozeráme realite
priamo do tváre a máme pocit, že sa nič nezmenilo a v problémoch, ktoré sme mali predtým, pokračujeme aj
naďalej. Niektorí ľudia sa pýtajú, či má vôbec dnes, po toľkých rokoch naša evanjelická cirkev ten správny náboj
a perspektívu ešte očakávať živé spoločenstvá a zdravé kresťanstvo práve u nás. A musíme odpovedať, že
pravdaže ešte stále má. Veľa záleží na nás, bratoch a sestrách, čo sme pre tú svoju cirkev ochotní priniesť, aké
prispenie, použitie svojich osobných talentov a duchovných darov, aké obete. Veď vždy to tak bolo a aj bude, že
v spoločenstve bude iba to, čo si tam sami prinesieme, ako píše v 1K 14 apoštol Pavel o stretávaní sa prvých
kresťanov: „Tak čo, bratia? Kedykoľvek sa zídete, každý má niečo: žalm, poučenie, zjavenie...“
A rovnako je to aj v našom
cirkevnom zbore, ba aj v celej
cirkvi. Môžeme mať iba to, na čo
máme obdarovaných ľudí, pravda,
ak sú aj ochotní. Pretože bez
ochoty niet ničoho. Zbytočne vie
veľa ľudí pekne spievať, ak nie sú
ochotní pravidelne sa stretávať,
spevokol z nich nikdy nebude.
Márne máme ľudí, ktorí majú
otvorené srdce pre najstarších ľudí,
ak k nim nebudú chodiť na
návštevy a nebudú
sa
v tom
vzájomne podporovať a zdieľať
sa, vymieňať si skúsenosti so
svojimi
spolubratmi,
dovtedy
nebudeme mať v cirkevnom zbore
zborovú diakoniu a následne ani
návštevnú
službu.
Rozumieme
veľmi dobre, o čom to je.
Teší ma, že náš cirkevný zbor
patrí medzi tie, kde máme mnoho
rôznych aktivít a takmer každý si
v ňom môže nájsť seberovné
spoločenstvo – pravda okrem
spoločného
nedeľného
oslavovania Boha na bohoslužbách.
Aktivity sú dôležité, ľudia sa
potom majú kde stretávať a rastie
v nich pocit spolupatričnosti aj
osobného záujmu. Aj keď sa
v modernej dobe objavujú hlasy
proti aktivitám, že treba ísť viac do
osobného mysticizmu, vnútorného
prežívania svojho kresťanstva, bez
aktivít by záujem opadával
a zápal
rýchlo
chladol
ako
vyhrabnuté uhlíky z ohniska.
Z takéhoto cirkevného zboru sa
iste všetci tešíme a máme radosť.
No na druhej strane vieme veľmi dobre, že nič v ňom nie je iba naším dielom, našou zásluhou, aj keď by nás
k tomu možno obzeranie sa všetkým dianím v ňom možno aj zvádzalo.
Verš, ktorý sme dostali na začiatku Nového roka 2018 z knihy Kaz 3,13 ukazuje, že všetko to je Božím darom.
Božím darom, nie našou šikovnosťou ani naším obetovaním sa. Nič by sme neboli a nič by sme nemali, nemať
Jeho milosti a Jeho lásky k nám.
Pán Boh nám daroval našu cirkev, aby sme v nej nachádzali Krista ako svojho Spasiteľa a aj Pána. Pán Boh
nám daroval náš cirkevný zbor, aby sme v ňom nachádzali spoločenstvo, kde bude naša viera povzbudzovaná
rásť. Pán Boh nám daroval všetky naše danosti, ktorými každý z nás disponujeme, jeden takou, iný takou, aby
sme ich spájali dokopy a tak tvorili úžasné a originálne spoločenstvo, v ktorom bude cítiť Jeho prítomnosť
a požehnanie.
Nech máme v našom cirkevnom zbore svoj skutočný a zdravý duchovný domov, kde sa budeme cítiť dobre
a kde budeme posilňovaní vo viere do svojho každodenného života!
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Bohoslužobný život v cirkevnom zbore
Centrom života aj nášho evanjelického cirkevného zboru sú pochopiteľne nedeľné bohoslužby. Vtedy sa Boží
ľud (praktizujúci kresťania) pravidelne schádzajú, aby vytvorili jedno spoločenstvo, kde prijímajú Božie
požehnanie a Jeho službu cez služobníkov cirkvi a zároveň spájajú svoje hlasy k oslave nášho Boha a Pána pri
piesňach a v liturgii.
Teším sa, že máme v každom z našich štyroch kostolov ochotných bratov a sestry, ktorí sa starajú, aby
bohoslužby mohli byť dôstojné a pekné. Pred každými bohoslužbami sa v každej fílii stretávajú ochotní presbyteri,
aby sa spoločne modlili za požehnanie spoločenstva. Poriadok dodržiavame predpísaný cirkvou, starozmluvný
a novozmluvný text čítajú u nás neordinovaní bratia a sestry, s pašiami všade pomáhala mládež. V cirkevnom
zbore máme 6 kantorov (kantoriek), vedia sa
vzájomne vymeniť, keď treba, povzbudzujeme
ďalších, aby sa tiež zapojili (a tešíme sa z tých,
ktorí to už aj skúšajú). V r. 2018 sme v zbore robili
aj kantorský kurz, školil cirkevný školiteľ MgA. Ján
Siroma, PhD. z Bratislavy. Spev ide na
bohoslužbách celkom dobre, no je veľa ľudí, ktorí
nespievajú, čo je iste škoda. Chýbajú nám odvážni
speváci, ktorí by ťahali ostatných, v niektorých
kostoloch (Bačkovík, Boliarov) so spevom cez
mikrofón pomáhajú kantorky.
Bohoslužby viackrát v roku, najmä na slávnosti
spestril spevokol, ale aj deti z besiedok, dorast
a mládež.
Niekoľkokrát sme mali aj špeciálne bohoslužby, ktoré potom boli centrálne, t.j. v jednom kostole – buď pri
jubilejných pamiatkach posvätenia kostolov (Čakanovce – 60. výročie – pozvaný hosť Igor Mišina, em. biskup VD
ECAV, Rankovce – 200 rokov od stavby veže – pozvaný hosť Jiří Chodura zo sliezskych Oldřichovíc), alebo pri
koncertoch (koncert talentov v máji a detský koncert kolied v decembri), či slávnosti konfirmácie a pochopiteľne
výročný konvent. Počas roka sme mali aj dvoje mládežníckych bohoslužieb.
V čase neprítomnosti domácich farárov ochotne pomohli br. Igor Mišina a br. František Korečko.
►NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY: V cirkevnom zbore sú štyri pravidelné bohoslužobné miesta - v každom kostole.
Pravidelne v nedeľu bývajú služby Božie zároveň na dvoch miestach o 9.00 hod. (Čakanovce a Bačkovík)
a potom o 10.30 hod. na druhých dvoch miestach (Rankovce a Boliarov). Vo sviatky – ak sú to aj dni štátneho
voľna, tak sú časy bohoslužieb rovnako ako v nedeľu, inak v podvečer.
Pri štatistickom pohľade sme mali počas roka 2018
celkom 207 rôznych bohoslužieb s priemernou účasťou 217
počas jednej nedele (a sviatku) – to je v priemere o 7
účastníkov menej než vlani. To je 29% členov cirkevného
zboru. Priemerná účasť podľa jednotlivých fílií: Rankovce
61 (+5 oproti predošlému roku), Boliarov 57 (-5), Bačkovík
53 (-3), Čakanovce 46 (-4). Čísla sú priemerom bežných
nedieľ, aj sviatkov.
Najviac boli navštívené bohoslužby v Rankovciach na
rómskej konfirmácii – 310 účastníkov, v Čakanovciach na
pamiatke posvätenia kostola – 202 účastníkov, v Boliarove
tiež na pamiatku posvätenia kostola – 144 účastníkov
a v Bačkovíku na koncerte talentov v máji – 127 účastníkov.
Naopak – najmenej boli navštívené bohoslužby:
V Rankovciach v nedeľu po Deviatniku – 28, keď bol aj vyhlásený filiálny konvent (!); v Čakanovciach na Nový rok
– 20, v Boliarove na Vstúpenie – 25 a v Bačkovíku vo 4. nedeľu po Trojici – 34.
Aj v r. 2018 čítaním pašií poslúžili mládežníci, okrem toho si vzali za svoju službu počas adventu každú nedeľu
doplniť program bohoslužieb v jednom z kostolov (na striedačku) piesňami a svedectvom.
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►VEČERNÉ BOHOSLUŽBY NA MALÝCH FÍLIÁCH: Okrem štyroch hlavných bohoslužobných miest máme ešte aj
štyri ďalšie mimo sakrálnych objektov a to v menších fíliách: Herľany, Mudrovce, Ďurďošík a Trsťany. V prvých
dvoch sa stretávame so súhlasom obcí v priestoroch obecných úradov, v druhých dvoch v domácnostiach (u
Sabolov a Pekov). Návštevnosť však klesá, v Mudrovciach iba 2, 3 ľudia – tam už uvažujeme nad efektívnosťou
vôbec, v Herľanoch 6-7, rovnako v Ďurďošíku aj Trsťanoch. O to viac ale na týchto stretnutiach vládne rodinná
atmosféra. Niektorí evanjelici z Ďurďošíka a Trstian majú do našich kostolov len o trochu bližšie ako do Košíc
a volia si pre nedeľné spoločenstvo práve mestské spoločenstvo. V Mudrovciach majú svoju zvonicu, ktorej
pamiatku posvätenia sme si pripomenuli koncom júna, podobne je to aj v Herľanoch, časť Žírovce, kde sme mali
opäť bohoslužby vonku priamo pred zvonicou. Na obidvoch miestach program spestril náš spevokol.
►PÔSTNE A ADVENTNÉ VEČIERNE: Stredtýždňové pôstne aj adventné večierne bývajú v kostoloch (v
Rankovciach na fare). Návštevnosť je pomerne slabá, ale trochu lepšia ako na biblických hodinách – v pôste sa
v každom kostole konali 4-krát, v advente 2-x. Priemerná účasť: Rankovce 16 ( 2 menej ako vlani), Bačkovík 14
(+1), Boliarov 11 (-1), Čakanovce 10 (tak aj vlani).
Sviatosti, konfirmácia a ostatné stránky
►KRST SVÄTÝ: Čo sa týka krstov, rok 2018 bol rekordom za posledných 36 rokov! V roku 2018 sme totiž
pokrstili 29 detí a jednu dospelú sestru, spolu 30 (v r. 1982 bolo 36 krstov). Pre porovnanie – napr. v r. 2017 sme
mali iba 7 krstov, v r. 2013 iba 6. Každý krst sa koná po náležitej príprave rodičov aj krstných rodičov, resp.
v prípade dospelého v dlhšej príprave obsahujúcej základu nášho učenia podľa konfirmačnej príručky. Takmer
všetky krsty sa konali v Rankovciach, iba 3 v Čakanovciach, ani jeden v Bačkovíku či Boliarove a jeden náhle
v nemocnici v Košiciach (dieťa na druhý deň zomrelo).
Z daných 30 krstov bolo však slovenských iba 8 (7 detí a jedna dospelá), 22 rómskych (v r. 1982 bol ten pomer
21:15). Iste samostatná kapitola sú práve rómske krsty. Rómovia spravidla nie sú členmi nášho cirkevného zboru
(nehlásia sa pravidelnou účasťou ani príspevkom na chod zboru), neevidujeme ich do celkového počtu členov
zboru. Krstom svätým ich však prijímame, keď ho žiadajú u nás - a pochopiteľne, u nás sú aj prijímaní a naďalej
sa im v rámci možností venujeme (o tom viac v časti tejto správy Rómska misia). V posledných rokoch nám
dokonca pribudli požiadavky aj z Bidoviec, keďže tam mali uprázdnenú kňazskú stanicu reformovanej cirkvi. Aj
tam sme však pristupovali rovnako ako u nás – po náležitej príprave na stretnutí a splnení si aj podmienok nášho
cirkevného zboru (najmä zaplatenie príspevku). Vždy sme však vyžadovali písomný, alebo aspoň telefonický
súhlas autority z tamojšieho cirk. zboru. Takto sme pokrstili z Bidoviec 4 deti.
►VEČERA PÁNOVA (VP): Vo sviatosti Pánovej máme zvláštnu príležitosť na stretnutie sa s naším Pánom
Ježišom Kristom. V našom cirkevnom zbore bola Večera Pánova vždy spojená s predchádzajúcou spoveďou (aj
keď to nie je nutnou podmienkou). V kostole mávame túto sviatosť spravidla v prvú nedeľu v mesiaci. Tu musím
vyzdvihnúť, že takmer všetci z účastníkov bohoslužieb si
túto príležitosť vážia a po výzve k spovedi a potom aj
k sviatosti neostávajú sedieť v laviciach, ale aj prichádzajú.
K stolu Večere Pánovej pozývame aj deti pred
konfirmáciou, tam ale dostanú namiesto rozhrešenia
a prislúženia sviatosti požehnanie krížom na čelo. Takto
môžu byť účastné úkonu so svojimi najbližšími.
V pôste a advente je príležitosť pristúpiť ešte raz
navyše, okrem toho ešte na Veľký piatok, Zelený štvrtok
(iba v dvoch kostoloch), raz požiadali o samostatné
prislúženie sviatosti na Bielu sobotu mládežníci, raz bola v
Herľanoch počas Bibl.-rekr. týždňa MoS a dvakrát ešte
počas slávností konfirmácie, raz na večierni v Trsťanoch.
V domácnosti počas pôstu nepožiadal nik (!), v advente tri
rodiny. V domácnosti prisluhujeme tým, ktorí zo zdravotných dôvodov nevládzu prísť do kostola a chcú byť
účastní aj tohto nádherného spoločenstva s Pánom a cez spoločenstvo cirkvi aj s celou cirkvou. Pri každej Večeri
Pánovej v domácnosti pozývame aj ostatných domácich, aby prijali sviatosť s nemocným.
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Miestni farári takisto prijímajú spravidla každú Večeru Pánovu formou tzv. autokomúnie. Celkom sme mali 2046
komunikantov (o 68 viac, než pred rokom), čo sa týka sviatosti iba v kostole, najviac komunikantov bolo
v Bačkovíku (celkom 559), potom v Rankovciach (530), v Boliarove (431) a v Čakanovciach (427).
►KONFIRMÁCIA: Výchova mladých ľudí v učení cirkvi a v spoločenstve prebieha okrem iného aj na konfirmačnej
príprave. Vyučujeme podľa príručky Verím a sľubujem s doplnením histórie miestneho cirkevného zboru.
Súčasťou dvojročnej konfirmačnej prípravy počínajúc od mája je aj vyžadovaná účasť na celkom dvoch letných
táboroch dorastu, na sústredeniach, ktoré sa snažíme konať počas tých dvoch rokov štyrikrát – dvakrát na fare
a dvakrát na pobyte mimo zboru. Od konfirmandov sa vyžaduje aj aktívna účasť na bohoslužbách a na stretávaní
dorastu.
V roku 2018 sme mali jednu slovenskú
konfirmáciu (3 chlapci, dve dievčatá), s nimi sme
absolvovali ešte sústredenie v Obišovciach a dva
týždne pred slávnosťou bola samostatná skúška.
Potom v máji bol zápis nových konfirmandov –
celkom máme teraz 8 detí, tri však okrem nich
chodia na prípravu do Košíc, čo je podľa mňa
škoda, pretože si nevytvoria spoločenstvo doma (
o tom viac vo vlaňajšej správe). S novými
konfirmandmi sme okrem letného tábora zažili
taktiež pekné spoločenstvo v decembri na
sústredení na fare.
V tomto istom roku sa – mesiac neskôr – konala
aj konfirmácia rómskych detí. Z pôvodného počtu
20 prihlásených vydržalo do konca a bolo konfirmovaných 12. Máme radosť, že záujem majú aj rómske deti
a rodiny si na tom dávajú záležať.
►SOBÁŠ: Sobáš sme mali v cirkevnom zbore opäť iba jeden – v Bačkovíku (Petrovci). Veľa ľudí nám, žiaľ,
ostáva slobodných. To je príznak dnešnej doby, ako im pomôcť?
Okrem tohto sobáša sa v Rankovciach s naším súhlasom konal ešte jeden sobáš zo Žiliny (sobášil tamojší farár
M. Kaňúch) a taktiež sme zase my jedenkrát sobášili v Košiciach (Kajňákovci – E. Godušová z Bačkovíka).
Aj sobáš sa koná vždy po náležitej príprave – niekoľkých (asi 5) stretnutí snúbencov na fare.
►POHREBY: Rozlúčili sme sa s 13 bratmi a sestrami, z toho boli 2 rómske pohreby (1 dospelý a jedno 6-ročné
dievčatko).
►POČET ČLENOV: Podľa matričných údajov nás je na konci roku 2018 o 4 členov menej - celkom teda 720.

Vnútromisijný život cirkevného zboru
Pojem „vnútorná misia“ znamená misia medzi členmi cirkevného zboru, teda jednotlivá duchovná, výchovná
a pastoračná starostlivosť o rôzne vekové i záujmové skupiny. Je dobré, že v našom cirkevnom zbore máme
vďaka Božej milosti a ochotným bratom a sestrám veľa možností, ako sa stretávať v mene nášho Pána.
►DETSKÁ BESIEDKA: Pre deti od útleho veku máme vo väčších fíliách besiedky, ktoré vedú ochotní bratia
a sestry (Rankovce – Katarína Hašková a Maroš Matej v nedeľu pred bohoslužbami, Boliarov – Elena Hlavatá
a Dominika Petrilová v piatok večer, Bačkovík – sestry Lenka a Júlia Grešové v sobotu ráno, Čakanovce –
Magdaléna Činčurová a Erika Vojtková počas nedeľných bohoslužieb, t.j. po požehnaní detí v druhej piesni). Som
presvedčený, že každé dieťa má mať takéto spoločenstvo a je len na zodpovednosti rodičov, či sa starajú podľa
svojho krstného sľubu o to, aby ich dieťa bolo na besiedke prítomné, alebo nie. Najmä potom na konfirmačnej
príprave nachádzame obrovský rozdiel medzi deťmi, ktoré majú takýto základ a ktoré nemajú. Samozrejme, ešte
viac vidno aj to, ktoré deti majú kresťanský základ zo svojej rodiny a kde je to zas absolútne plytké, ba až celkom
vyhasnuté.
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Stretnutia besiedok pozostávajú z piesní, modlitieb, biblických príbehov (materiály Detskej misie), ako aj iných
aktivít. Srdečne ďakujeme všetkým ochotným a zapáleným vedúcim, ktorí si túto službu vzali zodpovedne na
starosti. Na besiedky prichádza dokopy približne 25 detí, je to klesajúci trend súvisiaci s malou pôrodnosťou.
Besiedky viackrát pripravili program aj pre bohoslužby, tak sme ich mohli vidieť vystupovať najmä na Veľkú noc
a Štedrý deň, alebo aj na deň matiek.
Opäť, pod záštitou detských besiedok sa v našom zbore konali – už po štvrtýkrát - dva koncerty:
I. Koncert talentov v máji počas centrálnych bohoslužieb v Bačkovíku, kde sa do programu zapojili miestni
hudobníci a speváci. Je to vynikajúca príležitosť pre tých, ktorých Pán Boh obdaroval talentom a majú ho tak
možnosť prezentovať. Ba je to dobré aj pre tie deti, ktoré chodia do umeleckej školy a takto ich má možnosť
vidieť koncertovať celá rodina, aj cirkevný zbor.
II. Vianočný koncert kolied – na 2. vianočný sviatok
v Rankovciach deti pod vedením sestier Moniky Beňovej
a Magdalény Činčurovej opäť pripravili pekný hudobný
a spevácky program vianočných piesní. Predchádzal
tomu niekoľkonásobný nácvik orchestra aj besiedky, ba
jeden aj spolu so spevokolom. V programe vystúpilo 23
detí a v orchestri 6 účinkujúcich.
Letný tábor sa konal v Krompachoch, zúčastnilo sa ho 28
detí pod vedením 10 vedúcich. Deti mali bohatý program,
využili bazén v areáli ubytovne a urobili si menšiu túru lesom
na Plejsy.
Ďalšou dobrou aktivitou bolo októbrové stretnutie detí
Košického seniorátu v Košiciach v novom kostole na Terase,
zúčastnili sa aj deti z nášho zboru.
V cirkevnom zbore sa stretáva aj rómska besiedka, o tom neskôr v sekcii o rómskej misii.
►NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA NA ŠKOLE: Evanjelická náboženská výchova sa na území nášho zboru vyučuje na
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 0.-3.) sa vyučuje aj katolícke náboženstvo, na naše – 2 vyuč. hodiny - chodí väčšina (34
detí).
Naše slovenské deti chodia do školy v Bidovciach, ale mnoho aj rovno do Košíc. V Bidovciach vyučuje
náboženstvo 3 hodiny brat farár J. Hruška a jednu hodinu s. farárka Beňová (7 ročník – 22 detí).
►DORAST: O deti v pobesiedkárskom veku (od zápisu na konfirmáciu) sa starajú vedúci nášho dorastu –
Gabriela Beňová, Adam Hrehor a Šimona
Ondrašiková. Táto skupina je mimoriadne dôležitá
na formovanie mladého kresťana, program
stretnutí je viac o hrách, ale – pochopiteľne,
dôležitejšou časťou je duchovné vedenie
osobným
záujmom,
preberanými
témami
a piesňami. Vedúci vzali dorastencov aj do Košíc
na laserovú hru, či do kina.
Dorastenci v rámci konfirmačnej prípravy
absolvovali niekoľko sústredení, spestrili služby
Božie v Rankovciach svojím programom. V lete
bol v rámci detského tábora v Krompachoch
uskutočnený
aj
dorastenecký
tábor
so
samostatným programom – celkom sme na ňom
mali 14 účastníkov pod vedením 5 vedúcich.
Aj z iniciatívy našich vedúcich sa v októbri konalo seniorátne stretnutie dorastov v Obišovciach.
O stretávaní sa a aktivitách rómskeho dorastu sa píše v časti o rómskej misii.
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►MLÁDEŽ: Mladí ľudia po konfirmácii majú svoj priestor v sobotu večer na fare na mládeži. Mládež vedie tím
tvorený z radu mládežníkov: K. Hašková, T. Beňo, G. Beňová, E. Mako, Š. Ondrašiková, G. Lukáčová a V.
Nosáľová. Na stretnutiach preberajú zvolené témy, vždy má niekto z prítomných najprv úvodné slovo
k modlitbám, po modlitbách sú piesne a téma s aktivitami. Mladí ľudia sú radi spolu, často ostávajú po mládeži aj
dve, tri hodiny ešte spolu, niekedy chodia po mládeži ešte do mesta, na pizzu, či do kina.
V cirkevnom
zbore
pripravili
dvakrát
mládežnícke bohoslužby (Čakanovce, Bačkovík)
s pozvaným hosťom, počas pôstu ochotne čítali
pašie v každom kostole a v advente slúžili každú
nedeľu v jednom kostole piesňami a svedectvom
počas bohoslužieb.
V roku 2018 nadviazali kontakty s mládežou
v cirk. zbore Gelnica (vo V. Folkmári), vzájomne
sa navštívili, spolu s nimi absolvovali jarnú
víkendovku vo Vyšných Ružbachoch a letný tábor
v Táloch pri B. Bystrici.
Po viacerých rokoch sa konalo seniorátne
stretnutie mládeže v Košiciach na Terase, ktoré
zabezpečovala práve naša mládež a zišli sa asi
80 mladí z celého seniorátu.
Tím vedúcich sa stretáva na svojich poradách spravidla každý týždeň v meste v priestoroch tamojšieho cirk.
zboru, popri mládeži sa pravidelne každý týždeň stretávajú dievčenská skupinka a aj chlapčenská skupinka, robia
si aj výlety či nocovačky.
Bývalí mládežníci majú svoju skupinku, ktorá sa stretáva približne raz za mesiac.
►RODINNÉ SPOLOČENSTVO: Naši rodinkári sa – s výnimkou letných prázdnin – stretávali každé dva týždne
v sobotu večer na svojom spoločenstve, je ich spolu asi
14. Sú dobrou oporou cirkevného zboru. Začiatkom leta
navštívili na víkend maďarský Nyírbátor, spoločne
očakávali Nový rok, finančne podporujú študentku
z Tanzánie.
►BIBLICKÉ HODINY DOSPELÝCH: Malé spoločenstvá
najmä starších bratov a sestier (približne po 7-8
účastníkov) so záujmom o hlbšie štúdium Písma svätého
sa
stretáva
od
jesene
do
jari
v Bačkovíku
a Čakanovciach, v roku 2018 sa preberala ešte 1. kniha
Mojžišova, jej záver a potom 1. list Tesalonickým. Bibl.
hodiny pripravoval miestny farár.
V Rankovciach sa v utorok stretáva aj rómska biblická
hodina, vedie sestra farárka, priemerne prichádza asi 8 účastníkov.
►MODLITEBNÉ TÝŽDNE: Počas pôstneho a adventného modlitebného týždňa už roky slúžia slovom ochotní
farárovcami oslovení bratia a sestry z cirkevného zboru podľa pripravených materiálov z ústredia cirkvi.
Návštevnosť týchto večerov je slabšia, navyše sústredená iba na ten svoj kostol, málokto – ak práve nemá službu
– príde aj na iný večer počas toho istého týždňa.
Na konci októbra sa konal ešte reformačný modl. týždeň vo všetkých zboroch nášho seniorátu, aj u nás. Tu
slúžia farári z celého seniorátu.
Priemerná účasť na jednom stretnutí bola 16 účastníkov.
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►SPEVOKOL
SPIEVAJÚCE
SRDCE:
Náš
spevokol spieva štvorhlasne a tvorí ho 18 členov.
Veľmi potrebuje nových členov. Je to vynikajúci
spôsob, ako si nájsť dobrú službu aj dobré
spoločenstvo. Trénoval v teplých mesiacoch
v kostole v Bačkovíku a v chladných vo firme brata
dozorcu J. Hrehora. Vystupoval na slávnosti, na
koncertoch, Žatve spevokolov v Budimíre, ale aj
na slávnosti obce Trsťany.
►ZBOROVÝ VÝLET: V poradí už dvanásty májový
zborový výlet smeroval do Nízkych Tatier na
Chopok a účastníci (dva autobusy, 72 ľudí)
navštívili aj artikulárny kostol vo Svätom Kríži
a vypočuli si jeho pohnutú históriu. Plánovaný bol aj výlet do Opálových baní, prihlásilo sa veľa ľudí, ale museli
sme ho zrušiť.
►RÓMSKA MISIA: Jedným zo špecifík nášho cirkevného zboru je vonkajšia misia – misia medzi Rómami. Koná
sa najmä v Rankovciach, kde je najviac možností, ale vyučovaním náboženstva aj v Bačkovíku a cez misionárov
Parksovcov aj na škole v Čakanovciach. V roku 2018 bol obnovený rómsky spevokol, pokračovali bohoslužby,
biblické hodiny, besiedka, dorast, skupinky, uskutočnila sa slávnosť konfirmácie mladých Rómov. Táto misia je
veľkou príležitosťou pre službu, ako povedal Pán Ježiš: „Žatvy je mnoho, ale pracovníkov málo.“ Mt 9,37
Potrebujeme ochotných služobníkov pre prácu s deťmi, mládežou, s rodinami...
Na Slovensku vôbec dnes žije cca 450.000 Rómov, podľa zistení SAV z roku 2010, len asi 10% z nich je
zachytených nejakou cirkvou, ostatní sú bez evanjelia.
DETSKÁ BESIEDKA: Besiedka pre rómske deti býva vo štvrtok večer na fare, vedie ju sestra farárka s pomocou
rómskych dorastencov. Deti radi
spievajú, biblický príbeh bol buď
rozprávaný z materiálov Detskej misie,
alebo premietaný cez projektor, potom
nasleduje malý kvíz z príbehu a po
modlitbách, niekedy aj hre odchádzajú
domov. Priemerne na besiedku chodilo
29 detí, najviac bolo 45.
V lete bol s pomocou tímu mladých
ľudí zo Sliezskej ev. cirkvi organizovaný
denný tábor na fare. Súbežne s týmto
táborom
misionári
Parksovci
v spolupráci
so
školou
pripravili
podobný denný tábor aj pre rómske deti
v Čakanovciach. Spoločne sme potom – podporený obcami Rankovce a Čakanovce – navštívili ZOO v Košiciach.
DORAST: Deti od 13 rokov navštevujú vo štvrtok po besiedke zase stretnutia dorastu, ktoré vedie brat farár
s pomocou sestry farárky. Náplňou stretnutia je úvodná aktivita, potom spoločné modlitby, preberanie Božieho
slova (Lukášovo evanjelium), spoločná modlitba Pánova a hry. Stálych dorastencov je asi 10, vždy ale príde aj
niekoľko iných.
V máji sme sa stretli s inými rómskymi dorastmi (Slavošovce, Šivetice, Hostišovce) na Teplom Vrchu, v lete tím
zo Sliezska pripravil večerný tábor na fare aj pre dorastencov a v októbri sa aj niektorí rómski dorastenci
zúčastnili sen. stretnutia dorastu v Obišovciach.
SKUPINKY: Dorastenci mali taktiež svoje skupinky raz za dva týždne, dievčenskú vedie sestra misionárka z USA
Tanja Parks u s. K. Wollam v Rankovciach, chlapčenskú zase v prvom polroku viedol v sobotu na fare misionár
z USA Jon Parks.
V nedeľu podvečer (raz za dva týždne) sa zase u s. Wollam s pomocou sestry farárky stretáva ženská
skupinka.

7

Výročná správa Cirkevného zboru ECAV Rankovce za rok 2018
KONFIRMÁCIA: Veľkou slávnosťou s preplneným kostolom (310 prítomných) bola slávnosť konfirmácie 12
mladých ľudí koncom mája. Vyučovanie je prispôsobené, vychádza z bežnej príručky. Bolo vidieť, že tento deň
bol slávnosťou celej komunity. Tešíme sa, že sa stáva prirodzenou súčasťou života a ďalšie deti (ba aj dospelí) sa
už hlásia, že chcú byť tiež konfirmované.
BIBLICKÉ HODINY: Na biblických hodinách s Rómami sestra farárka preberala najmä základy učenia našej
evanjelickej cirkvi. Je to veľmi potrebné práve kvôli tomu, že Rómovia sú žiadaným misijným poľom pre všelijaké
kresťanské i nekresťanské náboženské skupiny – pôsobia tu adventisti siedmeho dňa, zasahujú či zasahovali
jehovisti, letničné cirkvi, ba vnímali sme pokus aj od mormónov. Silná je aj sekularizácia.
SPEVOKOL: Na biblických hodinách vyrástla
túžba obnoviť spevokol, tak sa ochotné sestry
začali opäť schádzať a aj už svojím spevom
doplnili rómske bohoslužby alebo otvorenie
komunitnej záhrady v obci.
RÓMSKE BOHOSLUŽBY: V roku 2018 sme
pokračovali v rómskych bohoslužbách, najmä
v druhom polroku. Priemerne na nich býva asi 30
až 40 účastníkov. Špeciálne boli vianočné
bohoslužby, na ktorých mali vianočný program deti
aj dievčatá s bábkovým divadlom.
NÁVŠTEVY: V máji nás na niekoľko dní na svojej
okružnej ceste navštívil misijný tím z Nemecka
vedený misionárom H. M. Dernom. Pozdravili
cirkevný zbor na dopoludňajších bohoslužbách v Rankovciach, viedli evanjelizáciu v komunitnej záhrade, na
druhý deň navštívili komunitné centrum s jeho aktivitami na fare a popoludní zase školu v Čakanovciach, kde tiež
pripravili dobrý program.
V apríli a júni naše skupinky zase navštívili hostia z USA, podporovatelia misionárov Parksovcov.
KOMUNITNÉ CENTRUM NA FARE: Na fare počas pracovných dní prebiehajú aj aktivity komunitného centra (pod
vedením OZ ETP Slovensko). Tu sa v prvom polroku pokračovalo v rozbehnutých projektoch rôznych klubov pre
školopovinné deti, deti si tu robili úlohy, mali sme vynikajúce odozvy zo škôl. K tomu patril aj klub pre rómskych
stredoškolákov a mentorský program vytipovaných detí. V lete spolu s inými kom. centrami boli mentorované deti
aj na tábore v Drienici.
V druhom polroku pokračuje – žiaľ – už iba projekt so stredoškolákmi, deti zo základnej školy by veľmi
potrebovali ďalšie kluby. Projekty pre ne však, žiaľ, tentoraz neboli podporené.
►DIAKONIA: V rámci diakonickej služby sme opäť podporili cez OZ Otcovo srdce detské domovy, ochotní
darcovia pripravili 12 vianočných balíčkov (napokon bol aj väčší záujem). Cez rodinné spoločenstvo podporujeme
jednu študentku v Tanzánii. Štedrovečerná ofera, pravidelne posielaná na detskú onkológiu do Košíc, v roku 2018
vyniesla spolu 1.754,- €, každý rok sa tento dar zvyšuje. Srdečne všetkým ďakujeme.
►PASTORÁLNA STAROSTLIVOSŤ: Tu musí určite každý farár vyznať, že je veľkým dlžníkom v pastorálnej
starostlivosti o veriacich zverených do jeho služby. To isté musíme vyznať aj my, v našom cirkevnom zbore. Čo
sa však dá, to sa snažíme, najmä keď vieme, že je niekto nemocný, alebo osamelý. V návštevách však nestoja
iba farári a teší nás, že aj bratia a sestry sa medzi sebou navštívia aj s duchovným zámerom.
►ZBOROVÝ ČASOPIS SLOVO: V redakcii nášho zborového časopisu, mesačníka Slovo pribudol brat F. Korečko,
ktorý je jedným zo zakladateľov nášho časopisu a ponúkol sa, že sa bude starať o grafickú úroveň. Dnes už teda
vychádza s iným, veľmi pekným dizajnom. Opäť vyšlo 11 čísiel.
►INTERNETOVÁ STRÁNKA ECAV.RANKOVCE.SK A DISKUSNÁ SKUPINA NA SOC. SIETI: Internetová stránka zboru
existuje od r. 2007, je už trochu zastaralá. Informuje o dianí v našom cirkevnom zbore, podstatná časť sú
fotografie z podujatí.
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►KONVENT, PRESBYTERSTVO A PREDSEDNÍCTVO CIRKEVNÉHO ZBORU: Presbyterstvo sa v uplynulom roku stretlo
dvakrát, raz pri výročnom rokovaní, druhýkrát pri ďalšom plánovaní života nášho spoločenstva. Konventov sme
mali viac, pretože bol v celej cirkvi volebný rok – spolu 4.
Hospodárske veci
A čo sa nám podarilo urobiť aj po hospodárskej stránke?
NA FARE sa predovšetkým opäť pokračovalo s úpravami dvora. Všetko by mohla síce urobiť firma, ale bolo by to
podstatne drahšie, preto sme si zvolili formu, že prípravné práce si urobíme sami. Na dvore sa urobili viaceré
menšie úpravy, zabetónovali sa otvorené časti – na
to boli dve brigády.
Ďalšou veľkou prácou bola ťažba dreva v našom
lese a potom aj následné pozvážanie a pripravenie
dreva na zimu. Počas troch brigád sa podarilo
3
pripraviť veľkú kopu, odhadom 120 m dreva na
kúrenie. Ďakujeme všetkým najmä bratom za
šikovné ruky a ochotu, ale aj sestrám či iným
bratom pri príprave občerstvení brigádnikom.
Práce na jednotlivých fíliách:
RANKOVCE: V Rankovciach sa urobili udržiavacie
nátery, viac sa sústredilo na farský dvor.
BOLIAROV: V tejto fílii sa podarilo vymeniť predné
aj zadné dvere za celkom nové, začiatkom roka bol
zadovážený nový elektronický organ.
BAČKOVÍK: Tu sa počas roka 2018 podarilo formou brigády natrieť obvodový plot okolo kostola, zakúpená bola
nová skrinka aj klávesový nástroj pre besiedku.
ČAKANOVCE: Čakanovce zainvestovali do celkovej opravy vstupných schodov a zakúpili taktiež nové podušky
na lavice v kostole.
Srdečne všetkým, ktorí pomohli aj pri týchto potrebných prácach, ďakujeme.
Pravidelné aktivity zboru cez týždeň počas roka 2018
PONDELOK: školský klub detí, klub róm. stredoškolákov; mentorský program, tím mládeže
UTOROK: školský klub detí, klub róm. stredoškolákov, náboženstvo 2 hod. – Bačkovík, róm. biblická hodina so spevokolom;
bibl. hodina Čakanovce, Bačkovík;
STREDA: školský klub detí, klub róm. stredoškolákov; náboženstvo Herľany 4 hod.; mentorský program; divadelný krúžok,
róm. konfirmačná príprava; spevokol; besiedkový tím 1x mes.
ŠTVRTOK: školský klub detí, klub róm. stredoškolákov; náboženstvo Bidovce 1 hod.; róm. besiedka, róm. dorast
PIATOK: školský klub detí, besiedka Boliarov, dievčenská skupinka; chlapčenská skupinka;
SOBOTA: besiedka Bačkovík; róm. dievč. skupinka; mládež; 1x v mes. večierne Ďurďošík, Trsťany; 2x v mes. rodinky; 1x

v mes. stret. redakčnej rady Slova;
NEDEĽA: bohoslužby Čakanovce, Bačkovík, Rankovce, Boliarov, besiedka Rankovce, besiedka Čakanovce, konfirmačná

príprava, dorast, róm. žen. skupinka; 1x v mes. večierne Herľany, Mudrovce;
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Chronológia života cirkevného zboru
počas roka 2018
31.12.-1.1.
1.1.
3.1.
7.1.
24.1.
28.1.
4.2.
9.2.
11.2.
17.2.
18.2.
18.2.
18.2.
18.2.
19.2.
24.2.
25.2.
2.-4.3.
18.3.
20.-21.3.
23.-25.3.
25.3.
11.4.
14.4.
15.4.
28.4.
29.4.
8.5.
12.5.
13.5.
13.5.
19.-22.5.
27.5.
27.5.
2.6.
10.6.
15.-17.6.
24.6.
1.7.
2.-6.7.
2.-6.7.
2.-6.7.
7.-11.7.
8.7.
15.-19.7.
29.7.
1.-6.8.
9.-12.8.
11. a 13.8.
18.8.
29.8. a 1.9.
2.9.
3.9.
9.9.
15.9.
16.9.

vítanie nového roka – rodinky v Bačkovíku
novoročné bohoslužby s losovaním biblických veršov
novoročná návšteva celého spevokolu u br. Peku v Trsťanoch
prezentácia práce Detskej misie, s. A. Sabolová, Čakanovce, Rankovce
návšteva zástupcov SEM z Lipt.-oravského seniorátu na mládeži
výročné filiálne konventy, Čakanovce a Boliarov
výročné filiálne konventy, Bačkovík a Rankovce
výročné zasadanie zb. presbyterstva
návšteva divadla v Prešove, predstavenie Krvavý trón, 56 ľudí zo zboru
kurz pre našich kantorov pod vedením MgA. J. Siromu, PhD. z Bratislavy
minikoncert J. Siromu na bohoslužbách v Čakanovciach a Rankovciach
mládežnícke bohoslužby v Bačkovíku
uvedenie nového organu v Boliarove
výlet dorastu na lasergame v Košiciach
revízny výbor
návšteva gelnickej mládeže
výročný a volebný konvent, Rankovce
víkendovka mládeže, Vyšné Ružbachy
sľub presbyterov, Boliarov
pôstne modlitebné večery, po kostoloch
konfirmačné sústredenie v Obišovciach
seniorátny konvent, Košice
deň Rómov, Rankovce
návšteva našej mládeže vo Veľkom Folkmári
skúška konfirmandov, Rankovce
hostia z USA na spol. róm. skupinkách
slávnosť konfirmácie, Rankovce
zborový výlet na Chopok a do Svätého Kríža
stretnutie róm. dorastov na Teplom Vrchu
deň matiek s programom detí
zápis nových konfirmandov
návšteva mis. tímu z Nemecka, služba na viacerých miestach
koncert talentov, Bačkovík
rómska slávnosť konfirmácie, Rankovce
návšteva mis. tímu z USA na róm. chlapč. skupinke
mládežnícke bohoslužby v Čakanovciach
víkend s rodinným spoločenstvom v Nyírbátore
pam. posvätenia zvoníc v Žírovciach a Mudrovciach
1. kolo volieb generálneho predsedníctva cirkvi a dozorcu VD
denný róm. detský tábor v Rankovciach
denný róm. detský tábor v Čakanovciach
večerný róm. dorastenecký tábor v Rankovciach
pobytový róm. detský tábor z kom. centra v Drienici
60. výročie posvätenia kostola v Čakanovciach
pobytový tábor detí a dorastu v Krompachoch
pam. posv. kostola a 50. výročie postavenia veže v Bačkovíku
pobytový tábor mládeže v Táloch
pobyt dievč. skupinky v Bidovciach
brigáda na úprave farského dvora
účasť spevokolu na 730. výr. v Trsťanoch
brigáda pri dreve na fare a v lese
zahájenie šk. roka s požehnaním žiakov aj učiteľov
návšteva z čes. katol. charity na fare
pam. posvätenia kostola v Boliarove
brigáda pri dreve v lese aj na far. záhrade
2. kolo volieb gen. predsedníctva cirkvi
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16.9.
23.9.
24.9.
28.-29.9.
28.-29.9.
30.9.
6.10.
8.-12.10.
14.10.
21.10.
22.-26.10.
28.10.
28.10.
28.10.
30.10.
4.11.
9.11.
11.11.
17.11.
18.11.
7.-9.12.
10.-12.12.
16.12.
26.12.
31.12.
31.12.

rómske bohoslužby v Rankovciach
pam. posvätenia kostola a 200 rokov stavby veže v Rankovciach
seniorátna farárska grilovačka na fare
výlet chlapč. skupinky do Gerlachova a Popradu
nocovačka róm. dievč. skupinky na fare
zasadanie zborového presbyterstva
sen. stretnutie detí v Košiciach na Terase
bibl.-rekreačný týždeň Modl. spoločenstva v Herľanoch
rómske bohoslužby v Rankovciach
sen. stretnutie dorastu v Obišovciach
reformačný modlit. týždeň po kostoloch
poďakovanie za úrody
voľba predsedníctva Košického seniorátu
žatva spevokolov Koš. seniorátu v Budimíre
porada v rómskej misii v Slavošovciach
pamiatka zosnulých a kladenie kvetov farárom na cintoríne, Rankovce
sen. volebný konvent, Košice
sen. stretnutie mládeže v Košiciach na Terase
rómska konferencia Savore v Drienici
rómske bohoslužby v Rankovciach
sústredenie konfirmandov na fare
adventný modlitebný týždeň po kostoloch
vianočné rómske bohoslužby v Rankovciach
detský vianočný koncert kolied v Rankovciach
čakanie Nového roka rod. spoločenstva, Bačkovík
čakanie Nového roka, mládež, Rankovce

Výročnú správu zboru za r. 2018 napísal zborový farár Mgr. Ľuboslav Beňo
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