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DUCHOVNÝ ŽIVOT CZ V R. 2020 

1.  BIBLICKÝ ÚVOD 
 

Mt 12,11-12: „11 Odpovedal im: Keby niekto z vás mal jedinú ovcu, a ona by mu v sobotu padla do 

jamy, či by nesiahol za ňou a nevytiahol ju? 12 A o čo viac je človek ako ovca!“ 
 

Milí konventuáli, milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! 

 

     Uvedomujeme si, že rok 2020 nebol ani pre Vás jednoduchý. Bolo potrebné sa prispôsobiť situácii 

aká nastala. Mnohí stratili blízkych ľudí, iní prácu, ďalší sa dostali do existenčných problémov, 

starostí, obáv a zložitých situácii. Neboli ste v tom všetkom sami, pretože Pán Boh Vám pomáhal 

znášať to, čo aj do Vášho života prišlo. Preto je na mieste napriek všetkému poďakovanie Pánu Bohu.  

     Rok 2020 bol v mnohých ohľadoch dosť obmedzený. Aj napriek pandémii sme v našom cirkevnom 

zbore pracovali a s Božou pomocou sa nám podarilo mnohé zrealizovať. Pripomenuli sme si 400. 

výročie od založenia cirkevného zboru, 100. výročie od posvätenia chrámu Božieho v Zámutove, 

vydali sme zbierku básní s. dozorkyne V. Ďorďovičovej – Cestou svetla. V r. 2020 sa nám vďaka Pánu 

Bohu podarili zrealizovať aj náročné projekty, za ktorými boli tiež hodiny prác: výroba a osadenie 

tretieho zvonu v matkocirkvi v Soli, rekonštrukcia oltárneho priestoru vo filiálke Čaklov, rekonštrukcia 

zasadačky farského úradu, maľovanie exteriéru kostola v matkocirkvi v Soli. Keď sa na jar 2020 

zatvorili kostoly, reagovali sme promptne a začali vysielať služby Božie na internete. So začatím 

vysielania bolo mnoho komplikácií, keďže sme nemali žiadnu vysielaciu techniku, ani personál, ani 

žiadne skúsenosti. Obnášalo to množstvo hodín strávených za počítačom, ale výsledný efekt sa 

dostavil. Sme vďační Pánu Bohu za množstvo pozerajúcich a mnoho pozitívnych reakcií. To nás 

zaviazalo k vylepšovaniu vysielania a tak sme sa dostali až k vysielaniam naživo a dokonca nie na 

jednom kanáli, ale súčasne na dvoch: YouTube i Facebook.  

     Dúfame, že sa postupne aj vy budete snažiť prichádzať a zapájať sa do života cirkevného zboru. O 

to viac, že potrebujeme budovať spoločenstvo s Bohom a žiť nielen telesne, ale predovšetkým 

duchovne. 

     Pán Boh pozerá na jednotlivca i na všetkých ľudí jednými očami. Pred Ním nie je nikto 

uprednostnení. Skutočne mu záleží na každom jednom človeku. Zaujíma sa, čím a ako žijeme, čo 

prežívame, čo nás trápi. S čím zápasíme. Do akých súžení, chorôb, ťažkostí, či problémov sme sa 

dostali.  

     Pán Boh vidí, keď sa Mu v živote vzďaľujeme, či už svojim spôsobom života alebo hriechom, alebo 

svojim laxným prístupom, že my vieme žiť aj bez Neho. Áno – vieme... Ale ako? Nie je náš život bez 

Pána Boha nenaplneným? Nezdá sa nám, že bez Neho sme ako púšť bez vody? Nevzďaľujeme sa 

potom až príliš ďaleko od Neho, čo spôsobuje, že sa v živote strácame natoľko, že si už nedokážeme 

pomôcť? 

     Pán Boh nás hľadá. Často nás nachádza ranených nielen telesne, ale duševne. Veď mnoho ľudí 

v poslednej dobe sa dostáva do rôznych depresií, pochmúrneho, čierneho videnia sveta i svojho života. 

Do izolácie, mnohí sú paralyzovaní. Na pokraji svojich možností, síl, schopností.  

     Vidí to vôbec niekto? Vidia to aspoň najbližší - tých ľudí, ktorých sa to dotýka? Čo sa vlastne 

odohráva v duši ľudí, ktorí sa cítia ako stratené prípady? Nie sú voči ním príliš apatickí, nevšímaví? 

Dokážu ich pochopiť a porozumieť ich problémom, starostiam?  

     Evanjeliový text je príbehom o človeku s vyschnutou rukou. Pán Ježiš vidí muža s chromou rukou. 

Aj zákonníci a farizeji to vidia. Človek, ktorý má v sebe súcit s úbohým, bezvládnym človekom si 

pomyslí: Chvála Bohu, že Pán Ježiš je tu, už mnohých uzdravil, uzdraví aj tohto chorého muža.  

Farizeji tak nezmýšľajú. Ich srdce pod vplyvom predpisov a názorov udusilo a odumrelo. Bude 

uzdravovať aj v sobotu? To je jediná otázka, ktorá zamestnáva ich zmýšľanie... 
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     Ježišova odpoveď na položenú otázku nebola áno – nie. Odpovedal protiotázkou: „Keby niekto z 

vás mal jedinú ovcu, a ona by mu v sobotu padla do jamy, či by nesiahol za ňou a nevytiahol ju?“ 

Pán Ježiš prináša evanjelium nad zákon. Pomoc pre človeka. Uzdravenie. Slobodu, v ktorej človek 

koná nie podľa takého alebo onakého rozhodovania, alebo svojho svedomia, ale podľa moci milosti 

Božej. Ak ide o záchranu, uzdravenie, nájdenie strateného a zraneného človeka Pán Ježiš koná 

okamžite. 

     Deklaruje to aj vo svojej proti otázke, keby niekto z vás mal jedinú ovcu, a ona by v sobotu spadla 

do jamy, či by sa nesnažil ju zachrániť a vyslobodiť ju? Bude človek čakať – aby sa naplnil zákon? 

Určite nie. Konal by okamžite. 

      Skutky Božie sú predivné. Mnohokrát ich nedokážeme vnímať, pochopiť. Ale na tom nezáleží. Čo 

je podstatné, že Pán Boh koná, aby urobil pre záchranu človeka úplne všetko. Nie potom, ani zajtra. 

Ale ešte dnes. Teraz! Lebo človek je viac ako ovca. 

     Pán Ježiš v evanjeliu dáva jasne najavo, že ak ide o človeka, tak neváha pre Neho urobiť 

kedykoľvek - čokoľvek. Ak si však niekto myslí, že Boh o neho nejaví záujem, alebo si nevšíma jeho 

starosti, obavy, strach, beznádej, tak sa veľmi mýli.  

     Pre Pána Ježiša nie je nikto tak nepatrný, bezvýznamný, aby sa ho zriekol, kvôli akýmkoľvek 

dôvodom, zákonom. Svedectvom toho je i príbeh o ozdravení človeka s vyschnutou rukou. Život tohto 

človeka bol v mnohom obmedzený. Potreboval uzdravenie, pomoc, vyslobodenie. V Ježišovi Kristovi 

ho našiel a tak sa jeho život zmenil. 

     Mnoho ľudí aj dnes so všeličím zápasí. Či už sú to telesné, psychické choroby, alebo na základe 

ľahkovážneho konania sa mnohí dostali, dostávajú do rôznych ťažkostí a tým si spôsobili veľa zranení. 

Doslova si zničili život. Stáva sa to, ale to nie je dôvod na to, aby človek už nemal žiadnu šancu, č i 

nádej.  

     Pán Ježiš takýchto ľudí hľadá a podáva im pomocnú ruku. Dvíha ich z rôznych padnutí na samé 

dno a dáva im zmysel života. A nejde len o život v tejto časnosti. Ide predovšetkým o život vo 

večnosti. Jedine Pán Ježiš prišiel hľadať a spasiť, čo by bolo zahynulo. On nás vykúpi a zachránil od 

smrti večnej a moci diabolskej. A to je radostná správa pre všetkých ľudí, že Ježiš Kristus je naša 

jediná záchrana a vyslobodenie zo všetkého! 

     Milí konventuáli, bratia a milé sestry, Pánovi Ježišovi Kristovi na nás záleží. Robí všetko preto, aby 

sme boli nájdení a uzdravení z rôznych našich zranení na tele i na duši. Ponúka nám vyslobodenie 

z nášho často spletitého života, bludiska sveta a pozýva nás žiť život lásky, viery a nádeje. Jeho 

prijímajúca náruč je otvorená pre každého. Amen. 

2. BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT 
      bol v r. 2020 do značnej miery poznačený pandémiou COVID 19. Na začiatku roka 2020 sme sa 

tešili zvýšenej účasti ľudí na službách Božích v celom cirkevnom zbore. Osobne som bol vďačný Pánu 

Bohu, že viacerí ľudia si našli v chrámovom spoločenstve svoje miesta. Nikto však netušil, že od 15. 

marca 2020 sa zatvoria naše kostoly na určitý čas kvôli šíriacemu sa vírusu. Neboli sme na to ani my 

v cirkevnom zbore pripravený.  

      Napriek tomu sme nezostali paralyzovaní, ale snažili sme sa vytvoriť možnosti, v rámci ktorých 

by sme nadviazali a pokračovali v bohoslužobnom živote nášho cirkevného zboru. Aj keď podotýkam, 

že osobné spoločenstvo v našich chrámoch podľa môjho názoru nenahradí.  

     Vďaka však predovšetkým Pánu Bohu za technické možnosti tejto doby. Nebolo to jednoduché 

prejsť do online priestoru a vysielať služby Božie na internete. Nemali sme k dispozícii žiadnu 

techniku, ktorú by sme mohli využívať. Nemali sme k dispozícii ani ľudí, ktorí by túto službu robili. 

Nemali sme vytvorený ani kanál na vysielanie. Nemali sme nič. 

     Začali sme vysielať na telefóne a to tak, že sme služby Božie nahrávali a na YouTube kanáli CZ 

púšťali ako premiéru. Nemali sme žiadne skúsenosti s nahrávaním. Ak sme chceli vysielať – musel 

som sa ako zborový farár pustiť aj do technických záležitostí a vytvoriť všetky podmienky, aby sme 

mohli vysielať služby Božie cez internet. Keďže nebolo času sa na to pripraviť, snažil som sa, aby sme 

čím skôr mohli priniesť do našich domácností Božie slovo.    



5 

 

     V máji 2020 sme po uvoľnení opatrení otvorili naše chrámy. Vnímali sme v tom čase väčší úbytok 

ľudí na službách Božích, ktorí najmä kvôli vírusu ostávali doma. Čo sme chápali a považovali za 

prirodzené.  Postupne sa však bohoslužobný život „zotavoval“ a k letu 2020 začalo prichádzať do 

chrámu čoraz viac ľudí. 

       Čo sa týka vysielania, najskôr sme služby Božie nahrávali a v nedeľu večer o 18:00h. púšťali na 

YouTube kanáli CZ. Myšlienkou bolo, aby sa ľudia vrátili do chrámov a nepozerali cez internet. Ale 

pochopili sme, že viacerí sa chceli chrániť pred vírusom, či sa im zle dýchalo v rúšku, tak pozerali 

služby Božie, ktoré vysielali v tom čase iné CZ. 

     Od 30. augusta 2020 sme začali najskôr vysielať naživo na sociálnej sieti Facebook a spracované 

video zo služieb Božích sme dávali aj na kanál CZ YouTube. Od jesene 2020 vysielame na dvoch 

kanáloch CZ YouTube i Facebook naživo, pretože sme zakúpili pre CZ vysielaciu techniku, na ktorej 

môžeme vysielať na dvoch kanáloch naraz. Ďakujem br. Matejovi Mattovi, ktorý v určitom období 

videá spracovával. Ďakujem aj br. Matúšovi Borošovi, ktorý pomohol so zvukom.  

     Som vďačný Pánu Bohu za dobrú sledovanosť služieb Božích. Keďže máme dva kanále, na ktorých 

sa vysiela v rovnakom čase naživo, rátame sledovanosť zvlášť na YouTube a zvlášť na Facebooku.  

     Ďakujeme všetkým Vám, ktorí podporujete CZ aj v týchto nie ľahkých časoch pandémie. A najmä 

sme radi, že Pán Boh žehná túto službu a my Vám môžeme slúžiť aj takýmto spôsobom.  

      Vo vysielaní služieb Božích cez internet budeme pokračovať aj po uvoľnení opatrení, pretože to 

vnímame ako jednu z možností priniesť evanjelium pre tých, ktorí do chrámu nemôžu prísť z rôznych 

dôvodov a to nielen v našom CZ. Vnímame, že nás sledujú po celom Slovensku a aj v zahraničí. 

     Aj keď r. 2020 bol obmedzený, bohoslužobný život nebol zastavený. A to je dôvod aj na to, aby 

sme Pánu Bohu boli vďačný, že nás sýtil svojim slovom a my sme mohli počúvať Jeho slovo aj 

v našich domácnostiach. Dostávame pozitívne reakcie nielen od bratov a sestry z nášho cirkevného 

zboru, ale aj z iných a preto sme radi, že Pán Boh konal aj cez nás nehodných svoju službu a Jeho 

slovo oslovuje mnohých. Som presvedčený, že to malo zmysel a prináša to požehnanie.  

 PRÍPRAVA SLUŽIEB BOŽÍCH: 
     zborový farár i námestná farárka sa zodpovedne pripravovali na každé služby Božie a nielen preto, 

že sa vysielali a mohli ich vidieť mnohí, ale aj v rámci uvoľnenia opatrení sme zodpovedne 

pristupovali k príprave služieb Božích.   

 KÁZNE: 
          sa pripravovali v písomnej forme, cca na 12. – 15. min. Biblické texty ku kázni sa vyberali podľa 

agendy ECAV určených pre konkrétnu nedeľu, či sviatok.  

 SLUŽBA KANTORIEK: 
          je prínosom pre náš cirkevný zbor. Ďakujem kantorkám Rebeke Kubačkovej; Eve Hajníkovej, 

Zuzane Kentošovej.  

 ČAS BOHOSLUŽIEB: 
     bol podľa schváleného zborového štatútu.  

 SLÚŽILI NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH: 
     Mgr. Ľuboš Kubačka – zborový farár; Mgr. Zuzana Kubačková – námestná farárka.  

     Pri rôznych príležitostiach slúžili aj pozvaní duchovní: Mgr. Ivan Eľko – generálny biskup 

ECAV; Mgr. Helena Benková – ev. a. v. farárka; Mgr. Jozef Benka, PhD. – ev. a. v. farár; Mgr. 

Slavomír Gallo – ev. a. v. farár; Mgr. Kristína Vargovčáková – nám. farárka CZ Vranov nad Topľou. 

     Čítane služby Božie – pôstna večiereň (4.3.2020):  

 Hlinné: Božena Kottulová – pokladníčka;  
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 Soľ: Vladimír Ďorďovič – kurátor. 

Pôstna večiereň (5.3.2020): 

 Zámutov: Viera Ďorďovičová – zborová dozorkyňa; 

 Čaklov: Ľudmila Hrivniaková – kurátorka. 

 V RÁMCI SLUŽIEB BOŽÍCH VYSTUPOVALI: 

 pri 400. výročí od založenia CZ v rámci zborového dňa (30.8.2020): kapela Stíš sa; kapela 
Prázdny kríž. Na službách Božích v 9. nedeľu po Svätej Trojici (9.8.2020) pri jubileu s. farárky 

Z. Kubačkovej – kapela Prázdny kríž. 

 príhovory zb. dozorkyne Viery Ďorďovičovej – (jubileum nám. farárky; 400. výročie založenia 

CZ; konfirmácia; 100. výročie od posvätenia chrámu vo filiálke Zámutov). 

 ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili akýmkoľvek spôsobom do bohoslužobného života nášho 

cirkevného zboru v roku 2020. 
 

BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT – SLUŽBY BOŽIE - Tabuľka č. 1 

3. SVIATOSTI 

A/ KRST SVÄTÝ: 

 sa prisluhoval aj napriek pretrvávajúcej pandémii, po dohode s rodičmi, pri dodržaní všetkých 
hygienických opatrení. Nijakým spôsobom nebola sviatosť krstu obmedzená.  

 v r. 2020 sa krsty konali, 1 v rámci služieb Božích, 10 mimo služieb Božích.  

 miesto krstu: kostol.  

 

KRST SVÄTÝ - Tabuľka č. 2 

ROK deti dospelí spolu 

chlapci dievčatá 

2019 2 8 0 10 

2020 6 5 0 11 

 

B/ VEČERA PÁNOVA: 
 v r. 2020 vírus COVID 19 výrazne skomplikoval prisluhovanie sviatosti. Večera Pánova sa 

prisluhovala bez kalichu, prostredníctvom kalíškov. Vnímali sme výrazný úbytok pristupujúcich 

k Večeri Pánovej s rôznych dôvodov, čo spôsobila situácia s pandémiou. Večera Pánova sa 

prisluhovala iba  v rámci služieb Božích:  

• Soľ – 3x: 10. nedeľa po Svätej Trojici – kajúca, konfirmácia, 2. adventná nedeľa. 

• Čaklov – 3x: 10. nedeľa po Svätej Trojici – kajúca, 2. adventná nedeľa; adventná večiereň. 

• Zámutov – 3x: 10. nedeľa po Svätej Trojici – kajúca, konfirmácia, 2. adventná nedeľa, 
adventná večiereň; 

• Hlinné – 2x: 10. nedeľa po Svätej Trojici – kajúca, 2. adventná nedeľa. 

ROK HLAVNÉ NEŠPORNÉ RANNÉ PÔSTNE 

VEČIERNE 

ADVENTNÉ 

VEČIERNE 

VEČERNÉ ZAMY- 

SLENIE 
youtube 

facebook 

 

SPOLU Pôstny 

modlit. 

týž. 

 

2019 207 10 5 16 12 22 0 272 1 

2020 164 2 1 5 10 6 16 204 1 
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              PRISLUHOVANIE VEČERE PÁNOVEJ V KOSTOLE- Tabuľka č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

4. KONFIRMÁCIA 
 konfirmačná príprava I. i II. ročníka bola od marca do mája 2020 obmedzená z dôvodu vírusu, bol 

posunutý termín konfirmácie i predĺžená konfirmačná výučba.  

 slávnosť konfirmácie bola 13. 9. 2020 – v 14. nedeľu po Svätej Trojici. Konfirmandov pripravil 

a slávnostne konfirmoval zborový farár Ľ. Kubačka pri dodržaní hygienických opatrení. 

Konfirmovaných bolo 15 konfirmandov. Od septembra 2020 máme v 1. ročníku konfirmačnej 

prípravy prihlásené 10 katechuménov;  zo Soli: 4; z Čaklova: 3, zo Zámutova: 2; z Hlinného: 

1. 

  v 2. ročníku konfirmačnej prípravy: 2 konfirmandky;  Soľ: 1; Čaklov: 1. 

 

                                          KONFIRMÁCIA - Tabuľka č. 5 

ROK deti dospelí spolu 

chlapci dievčatá 

2019 2 6 0 8 

2020 9 6 0 15 

 

5. PRIHLÁSENÍ A ODHLÁSENÍ Z CIRKEVNÉHO ZBORU 
 PRIHLÁSENÍ DO CIRKEVNÉHO ZBORU: 5 členovia vo filiálke Čaklov. 

 

 ODHLÁSENÍ Z CIRKEVNÉHO ZBORU: 3 členovia kvôli zmene trvalého bydliska.    

Čaklov (2); Zámutov: (1). 

6. PRISTÚPILI A VYSTÚPILI Z ECAV 
 do cirkevného zboru nik z inej cirkvi nepristúpil a ani z našej cirkvi nevystúpil do inej. 

7. BOHOSLUŽOBNÉ VÝKONY 

A/ SOBÁŠ: 
 v r. 2020 pandémia zasiahla v plánovaní sobášov a boli preložené niektoré na iné termíny. 

CZ ECAV MUŽI ŽENY SPOLU 

SOĽ 88 134 222 

ČAKLOV 68 126 194 

ZÁMUTOV 40 68 108 

HLINNÉ 48 44 92 
 

  

   

VEČERA PÁNOVA – Tabuľka č. 4    

ROK Chrám Nemocnica Domov 

dôchodcov 

Doma  

Spolu 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

2019 540 749 0 0 0 5 2 3 1299 

2020 244 372 0 0 0 0 1 0 617 
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 boli uzavreté 2 evanjelické a krížne manželstvo.  

 sobáš sa vykonáva podľa agendálneho poriadku a v súlade so Záväznými úpravami pre cirkevno – 

zborovú prax, vydané ECAV na Slovensku. Pred každým sobášom sa pravidelne konajú prípravy 

i pastorálne pohovory so snúbencami. 

 v r. 2020 bolo oproti r. 2019 o 5 sobášov menej. 

                                                       

SOBÁŠE - Tabuľka č. 6 

 

 

 

 

 

B/ POHREBY: 
 boli tiež zasiahnuté pandemickou situáciou. V prvej a poslednej časti roka sa pohreby vykonávali 

za prísnych hygienických opatrení, iba pri hrobe. Čo u mnohých vyvolalo rozličné názory a najmä 

sklamanie, že sa nemôžu rozlúčiť so svojimi blízkymi tak ako sa to praktizovalo pred pandémiou. 

Je to veľmi citlivé, ale tiež musíme vnímať, že je špecifická situácia. A tejto situácii bolo potrebné 

podriadiť aj vykonávanie pohrebov a najmä zodpovedný prístup a dodržiavanie nariadení RÚVZ. 

 v r. 2019 bolo o 3 pohreby menej ako v r. 2018, ale narodených a pokrstených bolo tiež o 3 menej 

ako pochovaných. 

 v celom CZ sa pred pohrebom vykonávajú pobožnosti pri zosnulom / lej, ktoré vedú naše ochotné 

sestry a niektorí bratia, ktorým patrí úprimná vďaka za ich službu, ktorou zmierňujú smútok a žiaľ.  

Kvôli pandémii boli zrušené ku koncu roka pobožnosti pri zosnulých. 

 Miesto pohrebov: Dom smútku. 

 

POHREBY – Tabuľka č. 7 

ROK muži ženy deti spolu 

2019 2 11 0 13 

2020 6 1 0 7 

 

8. BIBLICKÁ A VNÚTROMISIJNÁ PRÁCA V ZBORE 
     sa vykonávala kvôli koronavírusu v obmedzenom režime.  

 

I. Biblické hodiny pre dospelých:  
 obsah: Modlitby v Biblii.   

 forma: spev piesní, čítanie biblického textu, modlitby, výklad. 

 čas: streda, štvrtok 18:00h. 

 miesto: zasadačka farského úradu v Soli; kostol v Čaklove. 

 v r. 2020 viedli biblické hodiny: Z. Kubačková – nám. farárka,  Mgr. Ľ. Kubačka – zb. farár. 

 

II. Biblické hodiny pre mládež:  
 obsah: Podobenstvá. 

 forma: spev mládežníckych piesní, modlitby, výklad nad Božím slovom má zb. farár, modlitebná 

chvíľa. 

 čas: sobota o 18:00h. počas školského roku. 

 miesto: zasadačka farského úradu v Soli. 

 

 

ROK evanjelické krížne spolu 

2019 4 4 8 

2020 2 1 3 
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III. Biblické hodiny pre dorast: 
 obsah: Blahoslavenstvá.  

 forma: spev piesní, aktivity, téma zborový farár, spoločné modlitby, rôzne hry. 

 vedie zborový farár, niekedy i niektorí členovia mládeže. 

 čas: piatok o 18:00h. počas školského roku. 

 miesto: zasadačka farského úradu v Soli. 

 

IV. Zborový spevokol: 
 typ spevokolu: štvorhlasný. 

 nácvik – utorok o 18:00h. Počas r. 2020 bolo iba 7 nácvikov. 

 v r. 2020 zborový spevokol nemal žiadne vystúpenie. 

 

V. Pôstny modlitebný týždeň 30.3. – 3. 4.  2020: 
 30. 3. 2020 – YOUTUBE: 18:00h. –  téma: 1Kr 11,29-36; Z. Kubačková; 

 31. 3. 2020 – YOUTUBE: 18:00h. – téma: 1Kr 12,25-33; Ľ. Kubačka; 

 01. 4. 2020 – YOUTUBE: 18:00h. – téma: 1Kr 13,1-6; Z. Kubačková; 

 02. 4. 2020 – YOUTUBE: 18:00h. – téma: 1Kr 13,11-24; Ľ. Kubačka; 

 03. 4. 2020 – YOUTUBE: 18:00h. – téma: 1Kr 14,1-6; Ľ. Kubačková. 

 

VI. Zborová práca s deťmi nebola kvôli vírusu umožnená: 
A) Deň detí sa neorganizoval. 

 

B) Detský biblický tábor sa neorganizoval. 
     

     C/ Adventné stretnutie detí sa neorganizovalo. 

 

VII. Zborová práca s dorastom a mládežou: 
       V r. 2020 sa biblický tábor pre dorast a mládež neorganizoval kvôli hygienickým opatreniam, 

ktoré sme nemohli splniť, pretože sme na to nemali prispôsobené priestory.  

 

VIII. Zborová práca so ženami: 
(1) Stretnutie žien – 8. 3. 2020: 

     sa uskutočnilo s Božou pomocou ešte pred prvým lockdownom. Konalo sa  v 2. pôstnu nedeľu o 

15:00h. v Zborovom dome v Soli. Témou stretnutia bolo: "Chráň si svoje srdce..." V rámci stretnutia 

sa spievali piesne z ES. Svoju báseň predniesla s. dozorkyňa V. Ďorďovičová. Duchovné zamyslenie 

nad Božím slovom z Pr 4,23: "So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život." 

mala s. farárka Z. Kubačková. Po zamyslení nad Božím slovom prišla na rad odborná téma - ako si 

chrániť telesné srdce, ktorú mala pani doktorka - kardiologička MUDR. ANNA SEMJANOVÁ z 

Vranova. Zaujímavou formou nám rozprávala, čo a ako treba robiť aj v rámci našej starostlivosti o 

svoje srdce. Po téme nasledovala diskusia. V programe sa prihovoril i br. farár Ľ. Kubačka a poprial 

prítomným sestrám v rámci ich sviatku, aby ich Pán Boh žehnal. Nasledovala modlitba Pánova a 

požehnanie. Aj tohto roku br. Ján Ďorďovič pre každú sestru vystrúhal varešku, ktorú im osobne 

daroval. Br. farár rozdal záložky, ktoré pripravila s. farárka. Po programe bolo spoločné posedenie pri 

občerstvení.  

      

(2) Spoločenstvo žien sa v r. 2020 nestretlo. 

 

(3) Pečenie vianočných oblátok v CZ: 

     V r. 2020 sa oblátky nepiekli v celom cirkevnom zbore z dôvodu lockdownu a najmä kvôli 

distribúcii, ktorá by bola pre našu mládež riziková. Sme radi, že aspoň v Zámutove sa podarilo napiecť 
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oblátky a distribuovať do domácností. Úprimne ďakujeme rodinám v Zámutove, bratom a sestrám za 

milodary. 

 

IX. Túra – sa neorganizovala. 
 

X. Zborové dni – 28. 8. až 30. 8. 2020 – 400. výročie od založenia CZ: 
     mottom zborových dní bol biblický verš - R 15,13: “Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou 

a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji.”  

     V piatok 28. 8. 2020 začal o 18:00h.  v kostole v Soli program misijného večera pre dorast 

a mládež. Programom sprevádzala Klaudia Mattová, hrala a spievala zborová kapela Prázdny kríž. 

Slovo mal br. farár z CZ Trebišov Marek Semko.  

     V sobotu 29. 8. 2020 – program bol zrušený z dôvodu zákazu konania hromadných podujatí na 

základe platného rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad 

Topľou vydaného v súvislosti so zvýšeným výskytom ochorení na COVID 19. 

     V nedeľu 30. 8. 2020 o 09:30h. v kostole v Soli sa konali služby Božie spojené s požehnaním detí, 

žiakov, študentov, učiteľov pred začiatkom šk. roka. pri 400. výročí od vzniku CZ, pri posvätení 

nového zvonu, s požehnaním na začiatku nového školského roku. Slávnostným kazateľom bol br. 

generálny biskup Ivan Eľko, ktorý posvätil nový zvon, i udelil požehnanie deťom, žiakom, študentom 

i učiteľom na začiatku nového školského roku. Vďaka Pánu Bohu za požehnané zborové dni 2020. 

 

XI. Zborová práca so staršími – stretnutie so staršími sa nekonalo. 
 

XII. Adventno - vianočný koncert – 13. 12. 2020: 
     sa konal v 3. adventnú nedeľu o 17:00h. v chráme Božom v Soli pri dodržaní hygienických opatrení 

a taktiež bol vysielaný naživo na kanáloch CZ YouTube i Facebook. V rámci programu vystúpili: hrou 

na organe Martin Vargovčák – zborový farár v CZ Vranov, spev: Zuzana Kentošová; kapela Stíša sa 

(Michal Vancák, Jerguš Jenčo, Rebeka Kubačková, Nina Mrusková), ktorú viedol zb. farár; na klavíri 

hrala Rebeka Kubačková a na flaute Lea Kubačková, programom sprevádzala a zamyslenie mala s. 

farárka Z. Kubačková. 

 

XIII. Hudobná skupina – Prázdny kríž:  
      v „covidovom“ roku 2020 pracovala a skúšala v štúdiu BieM Studio v Soli. Tvorili ju Matúš Boroš 

(akustická gitara, spev), Martin Berta (perkusie), Petra Jakubová (spev), Kamila Kolesárová (piano, 

klávesové nástroje), Slavomír Matta (spev) a do júla tohto roka aj Marek Hrivniak (basová gitara, 

gitara). Podieľala sa na rôznych akciách, či už zborových (služby Božie, slávnosť konfirmácie, 

Zborové dni, sobáše...) alebo mimozborových (Pôstna online mládež - Chmeľov, Sobáš - Vranov nad 

Topľou).  
     Zúčastnila sa na viacerých online hudobných kresťanských aj nekresťanských podujatiach, na 

ktorých jej členovia čerpali duchovne aj hudobne. 

     Aj napriek zákernej pandémii kapela v lete nahrala v BieM Štúdiu novú skladbu Pre lásku žiť. Jej 

video podobu zverejnila na sociálnej sieti youtube v auguste. V tom čase ju rádio Lumen zaradilo do 

kresťanskej hitparády Gospelparáda a viac než 10 týždňov bodovala na popredných miestach, a to aj 

vďaka online hlasovaniu bratov a sestier z nášho zboru. 

     Kapela bola až doposiaľ veľmi vďačná Ev. a. v. cirkevnému zboru v Soli za poskytnutie zborového 

domu na uskladnenie aparatúry, ktorú si už v tomto roku kompletne preniesla do svojho nahrávacieho 

štúdia a aj za to, že ju podporuje v rôznych oblastiach. Aj vďaka tomu môže rásť na poli duchovnom, 

ako aj na poli hudobnom. Všetkým ľuďom z nášho zboru ďakuje za modlitby a za milodary, ktoré 

mohla využiť na svoje účely a praje množstvo Božieho požehnania celému zboru. Špeciálne sa chce 

poďakovať farárovcom Kubačkovým za významnú podporu v každom smere a praje im hojnosť 

Božieho požehnania v ich nenahraditeľnej práci v našom zbore...  

                                                                 (Vypracoval za kapelu Prázdny kríž - Mgr. Matúš Boroš) 
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Tabuľka č. 8 

9. VÝCHOVNÁ PRÁCA 

A/ DETSKÁ BESIEDKA: 
 konala sa vo veľmi obmedzenom režime. 

 Soľ: 11 x; Čaklov: 3 x. Spolu: 14 x. 

 obsah: Soľ: témy – Skutky apoštolov; 

            Čaklov: Čo bolo po stvorení sveta; Kain a Ábel; Noách a Babylonská veža. 

miesto: Soľ – zasadačka farského úradu; Čaklov: sakrestia. 

 deti z detských besiedok v r. 2020 nevystupovali. 

 vyučujúci: Soľ – Z. Kubačková – nám. farárka; Čaklov – Klaudia Mattová. 

B/ ŠKOLSKÁ NÁBOŽENSKÁ VÝUČBA: 
 výučba náboženstva prebiehala v r. 2020 na základných školách: Zámutov, Soľ. Vyučovalo sa podľa 

učebných osnov. Na ZŠ vyučovala: Mgr. Zuzana Kubačková – nám. farárka. 

Tabuľky č. 9 – 10 

ROK DETI – DB BIBLICKÉ 

HODINY 

DORAST 

BIBLICKÉ  

HODINY 

MLÁDEŽ 

BIBLICKÉ 

HODINY 

DOSPELÍ 

SPOLOČEN-

STVO 

ŽIEN 

SPEVOKOL 

počet účasť počet účasť počet účasť počet účasť počet účasť počet účasť  

2019 62 19 37 10 25 6 48 30 4 12 1 18 

2020 14 12 16 10 10 10 36 26 0 0 1 15  

Školský 

rok 

Základná škola Stupeň Počet 

žiakov 

Spolu Čas vyučovania 

2019/2020 SOĽ 

 

I. stupeň 3   

II. stupeň 6 9 Ut: 12:40 – 13:25h. 

ZÁMUTOV 

 

I. stupeň 6   

II. stupeň 6 12 St: 12:45 – 13:30h. 

 
 V šk. r. 2019/2020 sa na ZŠ – Soľ, Zámutov vyučovalo 

spolu 21 žiakov.  

 

Školský 

rok 

Základná škola Stupeň Počet 

žiakov 

Spolu Čas vyučovania 

2020/2021  

SOĽ 

I. stupeň    

II. stupeň    

 

ZÁMUTOV 

I. stupeň 

 

3   

II. stupeň 8 11 St: 12:45 – 13:30h. 

 

V šk. r. 2020/2021 sa na ZŠ – Zámutov vyučuje spolu 11 žiakov. 
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 10. ČINNOSŤ PRESBYTERSTVA 
o POČET PRESBYTEROV: 46; – 27 mužov; 19 žien.  

o NÁHRADNÍ PRESBYTERI: 3; – 2 muži; 1 žena. 

o POČET ZASADNUTÍ: 3. 

o OBSAH ZASADNUTÍ: 

(1) 3. 2. 2020 – 18:00h.; Zborový dom Soľ – výročné zborové presbyterstvo, program: kňazská 

správa o živote a práci CZ za rok 2019; plán duchovných aktivít na r. 2020; správa o hospodárení 

za rok 2019; zápisnica z revízie a kontroly hospodárskeho výboru; zápisnica z kontroly inventárnej 

komisie; návrh rozpočtu na rok 2020; rôzne – diskusia. Účasť presbyterov: 41. 

(2) 31. 7. 2020 – 18:00h.; ev. kostol Soľ – program: zápisnica z minulého zasadnutia presbyterstva, 

kontrola uznesení; vysielanie CZ na YouTube; 400. výročie CZ; 100. výročie od posvätenia kostola 

v Zámutove; rekonštrukcia oltárneho priestoru v kostole vo filiálke Čaklov; hospodárske 

záležitosti CZ; rôzne - diskusia. Účasť presbyterov: 32. 

(3) 12. 10.  2019 – 18:00h.; ev. kostol Soľ – program: zápisnica z minulého zasadnutia presbyterstva, 

kontrola uznesení; hospodárske záležitosti CZ; financovanie ECAV na Slovensku; rôzne – 

diskusia. Účasť presbyterov: 36. 

11. ČINNOSŤ VNÚTROMISIJNÉHO A HOSPODÁRSKEHO VÝBORU 

A/ Vnútromisijný výbor: 
(1) 23. 1. 2020 – 17:00h. – Zasadačka farského úradu Soľ 

 Program: hodnotenie duchovných aktivít v r. 2019; príprava a návrh duchovného plánu na r. 

2020, diskusia. 

 Prítomní: 8 z 12 členov. 
 

B/ Hospodársky výbor: 
(1) 23. 1. 2020 – 18:00h. – Zasadačka farského úradu Soľ 

 Program: kontrolovanie - revízia účtovných dokladov za štvrtý kvartál r. 2019, prerozdeľovali sa 
spoločné výdavky, kontroloval sa výkaz o hospodárení za r. 2019; kontrolovali sa zrealizované 

nákupy a investície v zmysle schváleného rozpočtu na r. 2019, kontroloval sa zostatok financií na 

bankových účtoch, riešili sa hospodárske záležitosti, zostavoval sa návrh rozpočtu na r. 2020, 

diskusia.  

 Prítomní: 11 z 12 členov . 

(2) 28. 7. 2020 – 18:00h. – Zborový dom Soľ 

 Program: kontrola účtovných dokladov od 1. januára do 30. júna 2020, prerozdelenie spoločných 
výdavkov, kontrola zrealizovaných nákupov a investícií v zmysle schváleného rozpočtu na r. 2020, 

kontrola zostatkov financií na bankových účtoch, riešenie hospodárskych záležitostí, diskusia.  

 Prítomní: 11 z 12 členov. 

(3) 10. 12. 2020 – 18:00h. – Zasadačka farského úradu Soľ 

 Program: kontrola účtovných dokladov za tretí kvartál r. 2020, prerozdelenie spoločných 
výdavkov, kontrola zrealizovaných nákupov a investícií v zmysle schváleného rozpočtu na r. 2020, 

kontrola zostatkov financií na bankových účtoch, riešenie hospodárskych záležitostí, diskusia. 

 Prítomní: 11 z 12 členov. 

12. MIMORIADNE PRÍLEŽITOSTI V ZBORE 
       Medzi tieto príležitosti patria rôzne slávnosti i duchovné aktivity počas roka.  

 400. výročie od založenia cirkevného zboru ECAV Soľ: 
sme slávili v rámci zborových dní 28. 8. 2020 – 30. 8. 2020.  
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 Posvätenie nového zvonu v matkocirkvi v Soli: 
     vyrobený bol spoločnosťou R – Duch koncom roka 2019. Privezený a inštalovaný do zvonice bol 

29. januára 2020. 

 

     Váha zvonu 260 kg. Tón zvonu: Cis – 2.  

     

     Nápis na zvone:  

na prednej strane: 

                                              „SLÁVA NA VÝSOSTIACH BOHU!“  

 

 
 

na zadnej strane: 

1620 – 2020 

ZVON DAL VYROBIŤ 

CIRKEVNÝ ZBOR ECAV SOĽ 

PRI 400. VÝROČÍ OD JEHO ZALOŽENIA. 

 

Zvon posvätil 30. augusta 2020 v rámci 400. výročia od založenia CZ generálny biskup Ivan Eľko. 

 Rekonštrukcia oltárneho priestoru vo filiálke Čaklov: 
      sa začala realizovať po schválení zborového konventu, seniorátneho presbyterstva, dištriktuálneho 

stavebného a hospodárskeho výboru, Zboru biskupov ECAV a dištriktuálneho presbyterstva VD 

ECAV. Prvé práce začali v júli 2020, výmenou okna v tvare kríža, následne demontáž starého oltára, 

kazateľnice, betónovanie platne na nový oltár, položenie dlažby, inštalácia nového oltára, kazateľnice, 

krstiteľnice, ďalšie práce spojené s úpravou oltárneho priestoru. Posviacka nového oltára, kazateľnice, 

krstiteľnice bude vykonaná po uvoľnení opatrení. 

 100. výročie od posvätenia chrámu Božieho vo filiálke Zámutov: 
          v 17. nedeľu po Svätej Trojici – 4.10.2020 o 10:00h. sa vo filiálke Zámutov konali slávnostné 

služby Božie pri 100. výročí od posvätenia chrámu Božieho. Na službách Božích liturgovali br. farár 

Ľ. Kubačka, s. farárka Z. Kubačková, ktorá kázala a v rámci programu priblížila históriu filiálky 

Zámutov i prevedené práce na chráme Božom. Taktiež bola uvedená publikácia básní s. dozorkyne V. 

Ďorďovičovej, ktorá sa v rámci spoločenstva prihovorila a predniesla jednu zo svojich básní. Napriek 

situácii aká momentálne prevládala nielen na Slovensku, sme vďační Pánu Bohu, že sme mohli sláviť 

100. výročie... 

 Vydanie zbierky básní „Cesta za svetlom“ – s. dozorkyne Viery 

Ďorďovičovej 
     Zbierku vydal cirkevný zbor pri príležitosti 100. výročia posvätenia chrámu Božieho v Zámutove. 

Knižka obsahuje 39 básní, ktoré boli napísané a prednesené pri rôznych príležitostiach.  

13. PASTORÁLNA ČINNOSŤ 
 sa v našom cirkevnom zbore konala aj počas pandémie. Návštevy boli vykonané nielen 

v domácnosti, ale aj v nemocnici. Keďže mnohé návštevy boli kvôli hygienickým opatreniam 
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obmedzené, snažili sme sa pastorálne pôsobiť v prvej vlne pandémie aj cez povzbudzujúci list 

odoslaný do všetkých domácností pred Veľkou nocou, v ktorom boli aj kázne pripravené GBÚ 

i program vysielania služieb Božích vysielaných na YouTube kanáli CZ. Pred Vianocami bol 

vydaný zborový časopis Soliansky evanjelik, ktorého bolo tiež zámerom povzbudenie bratov 

a sestier v našom CZ v neľahkej pandemickej situácii. 

 v r. 2020 sme spoločne vykonali 35 pastorálnych návštev. 

14. MIMOZBOROVÁ ČINNOSŤ ZB. FARÁRA A NÁM. FARÁRKY 
 zborový farár; konsenior ŠZS, delegát na dištriktuálny konvent VD ECAV; náhradný sudca 

generálneho súdu ECAV. 

 námestná farárka: školská dekanka ŠZS; vedúca sekcie pre spevokoly ŠZS; členka VMV ŠZS; 

seniorálna koordinátorka súťaže „Duchovná pieseň“. 

15. EVANJELICKÁ TLAČ 
 na farský úrad sa odoberá: Evanjelický posol spod Tatier, Evanjelický východ. 

 1x bol vydaný zborový časopis k Vianociam 2020: Soliansky evanjelik. 

 internetová zborová stránka bola vytvorená nová a spustená 11.11.2020: www.sol.ecav.sk / zborová 

stránka na facebook.com – obidve spravuje Ľ. Kubačka – zb. farár.  

16. ZBOROVÝ ARCHÍV – KNIŽNICA 
 zborový archív je usporiadaný; 

 zborová knižnica je usporiadaná a podľa možností do nej pribúdajú nové knihy. 

 zborovú kroniku vedie Z. Kubačková – nám. farárka. 

 inventár zboru je kontrolovaný inventárnou komisiou, ktorá na výročnom presbyterstve podáva 

správu o kontrole s návrhom na schválenie zborovým presbyterstvom.  

17. POČET ČLENOV V CIRKEVNOM ZBORE K 31.12.2020: 1053. 

 Soľ: 386 

 Čaklov: 334 

 Zámutov: 152 

 Hlinné: 128 

 Zlatník: 26 

 Jastrabie: 25 

 Rudlov: 2 
 

 

 

 

 

 

III. ZÁVER: 
• na prvom mieste ďakujem Pánu Bohu za Jeho milosť a požehnanie v r. 2020; 

• ďakujem mojej manželke, nám. farárke Z. Kubačkovej za jej službu v CZ; 

• ďakujem s. dozorkyni V. Ďorďovičovej za jej službu, za výbornú spoluprácu; 

• ďakujem zástupcovi zb. dozorkyne; kurátorom a kurátorkám za ich službu; 

• ďakujem všetkým presbyterom – presbyterkám, s. účtovníčke, pokladníčkam, kostolníkom za ich 

obetavú službu, kantorom, všetkým členom vnútromisijného, hospodárskeho výboru, zborovému 

spevokolu, skupine Prázdny kríž za ich prínos a reprezentáciu CZ; 

Vek Počet Percento 

0 - 10 109 10,35 

11 - 20 90 8,55 

21 - 30 144 13,68 

31 - 40 167 15,86 

41 - 50 130 12,35 

51 - 60 122 11,59 

61 - 70 135 12,82 

71 - 80 105 9,97 

81 - 90 46 4,37 

91 - 100 5 0,47 

Spolu 1053 100,00 

http://www.sol.ecav.sk/
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• ďakujem všetkým sestrám a bratom, ktorí vedú pobožnosti pri zosnulých; 

• ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí ste svojimi milodarmi, oferami, či akýmkoľvek iným 
spôsobom prispeli na činnosť CZ v r. 2020. 

 

SOLI DEO GLORIA 

 


