


 

História eRka a štruktúra 

• Oficiálny vznik eRka sa datuje na 3.10.1990, 
kedy zaregistrovali naše Stanovy na 
Ministerstve vnútra SR, pred cirkvou 
pôsobíme ako laické hnutie. 

• Od začiatku až doteraz je našou hlavnou 
činnosťou pravidelná práca s deťmi v 
spoločenstvách počas celého roka. 



• Dnes má eRko asi 8308 členov v 250 
farnostiach, združených v 36 
Oblastných centrách – my patríme pod 
OC Liptov. 

• Patrónmi eRka sú traja košický 
mučeníci: sv. Marek, sv. Melichar a     
sv. Štefan 



Členstvo v eRku a Rebrík 

• členom eRka sa môže stať každý bez vekového 
obmedzenia vždy do konca kalendárneho roka 
na obdobie jedeného školského roka, deti za 
príspevok 1€ a vedúci, či dospelí za 2€ 

• Hlavnou edičnou činnosťou okrem vydávania 
metodického časopisu Lusk a materiálov pre 
vedúcich je katolícky časopis Rebrík pre deti vo 
veku od 6-11.r a dnes vychádza jeho 23.ročník. 



Naša história  

V roku 2002 Mária Kravčíková založila 
na Bielom Potoku eRko stretko.         
S pomocou eRkárov z Baničného a  
kamarátky Martiny Mackovej. 

Spolu s pár deťmi sa podujali 
v tomto roku po prvý krát na 
Vianoce koledovať s Dobrou 
novinou. 



A vyzeralo to takto  



• Okrem pravidelných stretiek každú druhú 
nedeľu, sme sa odvážili v roku 2005 na prvý 
letný tábor, ktorý bol v Liptovskom Michale na 
fare, spolu s mládežníckym spevokolom. 



• Od roku 2005 sa stala novou 
Zodpovednou osobou za farnosť 
Evka Kenderová, ktorá viedla 
stretko do roku 2010. Začali sme 
sa zapájať aj do rôznych ďalších 
podujatí ako je Biela stužka, 
Sviečka za nenarodené deti a 
pokračovali sme v každoročnom 
koledovaní s Dobrej novine. 
Zvykom sa stala aj zimná 
víkendovka a vyvrcholením ročnej 
činnosti letný tábor. 



Čo plánujeme? 

• 2.11- Sviečka za nenarodené deti 

• 26.12- koledovanie s Dobrou novinou 

• 1.-3. 2. 2013 – Zimná víkendovka 

• 22.3.2013 – Krížová cesta za nenarodené deti 

• 25.3.2013 - Deň počatého dieťaťa (biela stužka) 

• 12.-18.8.2013 – Letný tábor 

 

• Stretká každý nepárny týždeň v sobotu, 
opekačka, šiškovačka, bobovačka, sánkovačka, 
tancovačka... 



Veľká vďaka patrí: 

• Róbert Kendera  
• Matej Kendera  
• Andrej Kendera, 
• Miroslav Macko  
• Martina Macková 
• Dominik Macko 
• Daniel Macko  
• Kristián Macko  
• Martin Milan  
• Róbert Pastucha 
• Paulínka Kenderová 

• Darina Čillíková  
• Jakub Muráň  
• Andrea Magová  
• Martin Kendera  
• Michal Šnapko  
• Patrik Čigáš 
•  Ivka Oravcová  
• Monika Oravcová 
 

 

Vedúcim, ktorí sa za tie roky vystriedali na stretkách 

a táboroch:  



Veľká vďaka patrí: 

• Pani Kuchárkam: Evke Milanovej, Danke 
Mackovej, Janke Novákovej, Majke 
Chladnej, Helke Pastuchovej, Katke 
Kenderovej, Majke Čillíkovej, Števke 
Bohmannovej, Hanke Milanovej a Zuzke 
Danišovej. 



Ďakujeme, lebo robíte najlepšie buchty  



Veľká vďaka patrí: 
Všetkým našim sponzorom:  

• Ing. Michalovi Slašťanovi  

• PaedDr. Stanislavovi Bellovi  

• Ing. Ladislavovi Hološovi  

• Ing. Petrovi Cabanovi 

• p.Vojtechovi Mackovi  

• p. Amálií Škrlíkovej,  

• Vladimírovi Zelníkovi  

• vdp.Farárovi Jaroslavovi Kmeťovi 
 



Veľká vďaka patrí: 

• Rodičom, ktorí nám zverili svoje deti 
a všetkým, ktorí nám akokoľvek 
pomohli. 
 



Večné Slovo, 
Jednorodený Syn Boží, 

nauč nás pravej veľkodušnosti. 
Nauč nás Tebe slúžiť ako si to právom zasluhuješ. 

Aby sme dávali a nepočítali, 
aby sme bojovali a nedbali na rany, 

aby sme pracovali a netúžili po odpočinku, 
aby sme sa obetovali a nečakali inú odmenu ako 

vedomie, 
že sme splnili Tvoju svätú vôľu. Amen. 

 
 Svätí košickí mučeníci, Štefan, Melichar a Marek, 

orodujte za nás. 
 


