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DUCHOVNÝ ŽIVOT CZ V R. 2022 

1.  BIBLICKÝ ÚVOD 

 

2K 5,10: „Všetci totiž musíme sa ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby každý prijal 

dobré či zlé ako odplatu za to, čo konal v tele, podľa toho, ako pracoval.“ 

 

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

     Dostali sme od Pána Boha dar života a k tomu aj veľkú výsadu - slobodnú vôľu. Neboli sme 

však stvorený sami pre seba. Pán nás obdaril mnohými darmi, ktoré si nemáme nechať pre seba 

a svoj prospech. Ale aj v prospech iných a v službe druhým.  

     Či už je to naša rodina, okolie v ktorom žijeme, škola, práca, spoločnosť. Neodmysliteľne 

k tomu patrí aj cirkev. Aká je realita života? Aké sú naše postoje, konanie a práca? Vidieť medzi 

nami, že dary a talenty, ktoré od Pána Boha máme – skutočne využívame v záujme svojom 

alebo všetkých? 

     Spoločnosť je značne rozdelená, tvoria sa nám rôzne skupiny a to aj v Cirkvi, v cirkevných 

zboroch. Čo má za následok delenia sa na takých a onakých. V spoločenstve, v ktorom sa 

zvestuje Božie slovo, ktoré by nás malo spájať, viesť, povzbudzovať, učiť, napomínať... 

     Žijeme skutočne pod vplyvom Božieho slova? Sme pravidelnými návštevníkmi služieb 

Božích, biblických hodín, rôznych duchovných aktivít, kde sa toto Božie slovo zvestuje? Som 

vďačný Pánu Bohu za každého člena cirkevného zboru, ale i tých ktorí pravidelne sledujú 

služby Božie cez internet, aby počuli Božie slovo. 

     Je dobre raz za čas zamyslieť sa nad tým, ako Božie slovo počúvam. Čo je motívom môjho 

rozhodnutia slovo Božie počúvať, alebo ho dokonca nepočúvať. Od toho sa všetko odvíja aj 

v živote Cirkvi, cirkevného zboru. 

     Často si žijeme svoj život uzatvorený, kde nechceme nikoho pustiť. Mnohí sa bránia 

spoločenstvu s Pánom, lebo majú na to rôzne dôvody. Nech sú už akékoľvek musíme si 

uvedomiť, že sa raz budeme každý za svoj život pred Bohom zodpovedať. 

     Na to nás upozorňuje aj prečítaný biblický text. Budeme sa zodpovedať pred súdnou stolicou 

Kristovou. Na to by sme mali všetci myslieť, keď sa rozhodujeme čo a ako v živote. Pretože 

z našich rozhodnutí plynú dôsledky. Aké sú? To zhodnotí Pán... 

     Apoštol Pavel vyznáva napriek všetkému, a to platí aj o mnohých z nás: SME TEDA VŽDY 

DOBREJ MYSLE. Nie je to tým, že sa tak nastavíme a povieme si tak všetko negatívne 

odsunieme nabok, lebo mi sme vždy dobrej mysle. 

     Takto to nefunguje. Ďaleko by sme s takýmto prístupom nezašli. Už pri narazení na prvé 

problémy, starosti, čokoľvek ťažké, by sme skončili. A naša myseľ by sa zmenila na myseľ 

ustráchanú, skeptickú, pochybujúcu, zúfalú, beznádejnú.  

     Prečo sú kresťania vždy dobrej mysle? Písmo Sväté nám na túto otázku odpovedá: „lebo 

žijeme vierou, a nie videním!“ Vierou v Boha, ktorý konal, koná a vždy bude konať. Preto sa 

ani my nebojíme byť vždy dobrej mysle. 

     Vždy dobrej mysle sme aj kvôli tomu, čo apoštol Pavel píše vo svojom liste kresťanom do 

Korintu: „Preto aj my neprestajne ďakujeme Bohu, že keď ste prijali naše kázanie o Bohu, 

prijali ste ho nie ako ľudské slovo, ale - čím naozaj je! - ako slovo Božie, ktoré pôsobí aj vo 

vás veriacich.“ 
     Iste nájdu sa aj v spoločenstve Cirkvi, cirkevného zboru – veriaci ľudia, ktorí sú už 

z princípu vždy zlej mysle. Všeličo sa im nepáči, na všeličo poukazujú, ponižujú, narúšajú 

spoločenstvo a jednotu Cirkvi a popritom ich postoje, skutky nekorešpondujú s vierou, láskou 

a nádejou. 

 



     Kresťania, ktorí sú vždy dobrej mysle, v nich pôsobí Božie slovo – a preto sú naplnení vierou 

a láskou, netúžia žiť a konať len pre seba, ale pre celé spoločenstvo Cirkvi. Snažiac sa byť 

príjemný, empatický, súdržný, ochotný aj na úkor svojho vlastného – vložiť sa do služby Bohu 

a cirkvi. 

     To nám na srdce kladie aj Božie slovo. Otázkou pre nás všetkých je: ako konáme 

a pracujeme? Robíme maximum pre spoločenstvo Cirkvi, svojho vlastného cirkevného zboru? 

Trápi nás úprimne, že žatvy je mnoho a pracovníkov málo? Leží nám na srdci, žeby sme mali 

podporiť minimálne svojou účasťou pravidelné  duchovné aktivity v týždni? 

     Chceme, aby sa v cirkevnom zbore to, alebo ono robilo, ale niet viac mužov a žien, ktorí by 

prišli do zborového spevokolu. Malo by nás byť viacej na biblických hodinách, aby sme sa 

vzdelávali v Božom slove. Mohli by byť naše kostoly naplnené, keby nám išlo skutočne o Božie 

slovo. Ale nachádzame si zbytočné dôvody, ktoré sú nezdôvodniteľné pred Pánom Bohom, ale 

za niečo sa musíme predsa schovať, aby sme mali objektívnu výhovorku. 

     Bratia a sestry, mnohí ani nemôžu byť dobrej mysle, lebo nie sú pod vplyvom Božieho slova. 

Ale pod vplyvom zlých, konšpiračných teórií, názorov, videí na internete, ktoré ľudí menia na 

nevrlých, nahnevaných, podráždených, čo je veľmi nebezpečné.  

     Spoločenstvo Cirkvi musí byť pod vplyvom Božieho slova, lebo iba tak v tomto 

spoločenstve budú sa ľudia vedieť nadchnúť ku konaniu dobrých skutkov. Božím slovom 

premieňaní ľudia budú túžiť nielen byť poslucháčmi tohto slova, ale aj jeho činiteľmi. 

     Som vďačný Pánu Bohu za Vás, ktorí aj v našom cirkevnom zbore ste naklonení pre dobré 

a chcete pomôcť, či ľuďom utekajúcim pred nezmyslenou vojnou na Ukrajine, či deťom 

v Srbsku, či pri iných príležitostiach, ale aj v službe domácim viery. 

     Z Písma Svätého veľmi dôrazne vyplýva, že je veľmi dôležité ako žijeme, ako konáme. Lebo 

to všetko raz zhodnotí Pán. Budeme musieť sa zodpovedať za celý náš život. A Písmo Sväté 

nám aj hovorí prečo k tomu dôjde: „aby každý prijal dobré či zlé ako odplatu za to, čo konal v 

tele, podľa toho, ako pracoval.“ 
     Posledné slovo bude mať teda Boh. Našou úlohou je, aby sme vždy boli dobrej mysle, 

ochotní slúžiť a pracovať, tam kde žijeme. Aby sme svoje talenty využili v prospech tých, 

ktorých nám Pán Boh postavil do života, v rodine, v spoločnosti, v Cirkvi, v cirkevnom zbore. 

     Na záver prijmime slová z Písma Svätého: „Preto nič nesúďte predčasne, dokiaľ nepríde 

Pán, ktorý osvieti to, čo je vo tme skryté, a zjaví úmysly sŕdc, a vtedy každý dostane pochvalu 

od Boha.“ Pred tým, než k tomu príde, buďme vždy dobrej mysle ochotný, s láskou slúžiť Bohu 

i ľuďom. Amen.  

2. BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT 

      Služby Božie v r. 2022 sme mali od začiatku až do konca roka, za čo sme Pánu Bohu 

úprimne vďační. Bohoslužobný život sa postupne rozbiehal a teší nás, že viacerí ľudia 

uprednostnili spoločenstvo v chráme pred pozeraním služieb Božích cez internet. 

      Aby sa po obmedzeniach kvôli šíriacemu sa vírusu rozprúdil bohoslužobný život, snažili 

sme sa nielen ľudí do spoločenstva pozývať, ale predovšetkým sme robili aj rôzne duchovné 

aktivity, aby sa ľudia vracali do spoločenstva.  

      Najväčším duchovným podujatím boli Zborové dni, ktorých cieľom bolo členov cirkevného 

zboru povzbudiť, aby sa vrátili do našich chrámov – na služby Božie. Žid 10,25: „Neopúšťajme 

svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac 

vidíme, že sa približuje ten deň.“    

      Chcem povzbudiť aj ďalších k účasti nielen na nedeľných službách Božích, ale aj na 

pôstnych a adventných večierňach, či večerných služieb Božích, biblických hodinách pre 

dospelých. Potrebujeme vnímať, že 3. Božie prikázanie je pozvaním pre nás, všetko zanechať 

a zasvätiť deň nedeľný Bohu. 



      Je to dôležité aj kvôli nášmu duchovnému rastu, byť pod vplyvom Božieho slova, ktoré má 

moc meniť naše duše. Neoberajme sa o túto možnosť kvôli svojim osobným dôvodom, 

záujmom, malichernostiam, predsudkom, zaujatosti a inému... 

       Ak nás Pán Boh volá do spoločenstva – tak je to bez podmienok, nemôže nič stáť v ceste 

do chrámu. Mali by sme pamätať aj na to, že raz sa nás bude pýtať otázku prečo si neprichádzal? 

Čo mu povieme? Lebo...??? 

     Od augusta 2022 sme začali raz do mesiaca slúžiť služby Božie aj v Domove seniorov - 

Gerion v Zámutove.  

 

 PRÍPRAVA SLUŽIEB BOŽÍCH: 

      je vykonávaná zodpovednou prípravou, nielen napísania kázne, ale prípravou celkového 

poriadku služieb Božích, ako zo strany zborového farára i nám. farárky. Príprava služieb Božích 

spočíva predovšetkým po obsahovej stránke, ale keďže naďalej vysielame služby Božie 

pravidelne naživo, tak je potrebné venovať aj technickej stránke dostatok času.  

      Duchovná stránka služieb Božích pozostáva z písanie kázní, výber piesní, textov, príprava 

modlitieb a iné. Príprava slávnostných služieb Božích: v rámci konfirmácie, zborových dní, 

stretnutia konfirmandov po 50.51.52 r.; ďakovné  služby Božie v Hlinnom.  

 

 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 zodpovedná, sú vždy ochotné poslúžiť. Nie vždy si dostatočne uvedomujeme, že aká je 

ich služba potrebná a vzácna a čo všetko kantorská služby obnáša.  Ďakujem kantorkám Eve 

Hajníkovej, Zuzane Kentošovej, Rebeke Kubačkovej za ich prístup, ústretovosť a ochotu 

slúžiť.      

 

 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. Peter Mihoč – biskup VD 

ECAV; Mgr. Martin Chalupka – senior ŠZS; 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. 

     Čítané služby Božie 2x v Čaklove – s. kurátorka Ľudmila Hrivniaková.  

 

 V RÁMCI SLUŽIEB BOŽÍCH VYSTUPOVALI: 

 Veľký piatok – (15.4.2022): deti z detskej besiedky v Hlinnom; 

 I. slávnosť veľkonočná – (17.4.2022): deti z detskej besiedky v Soli; 

 II. slávnosť veľkonočná – (18.4.2022): kapela Prázdny Kríž; 

 Konfirmácia – (29.5.2022): kapela Stíš sa; 

 Pamiatka posvätenia chrámu v Soli – (28.8.2022): kapela Stíš sa; mládež; 

 Zborové dni v Soli, služby Božie  – (4.9.2022): mládež; 

 Nešporné služby Božie pre seniorov – (23.10.2022): Nella Krištová; 

 Pamiatka posvätenia chrámu v Hlinnom – (13.11.2022): zborový spevokol, Nella 
Krištová; 

 Štedrý večer – (24.12.2022): vystúpenie detí v Hlinnom, Zámutove, Čaklove, Soli; 



 I. slávnosť vianočná – (25.12.2022): zborový spevokol / Soľ, Hlinné; 

 II. slávnosť vianočná – (26.12.2022): zborový spevokol / Zámutov, Čaklov.  

 príhovory zb. dozorkyne Viery Ďorďovičovej – konfirmácia; zborové dni; stretnutie 
konfirmandov po 50. 51. 52.r.; pamiatka posvätenia chrámu v Hlinnom.  

 ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili akýmkoľvek spôsobom do bohoslužobného života nášho 
cirkevného zboru v roku 2022. 

 

BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT – SLUŽBY BOŽIE - Tabuľka č. 1 

3. SVIATOSTI 

A/ KRST SVÄTÝ: 

     je sviatosťou, ktorú ustanovil Pán Ježiš Kristus a je podmienkou spasenia. Samotnému 

pokrsteniu predchádza nielen stretnutie s rodičmi, ktorí prídu požiadať o prislúženie tejto 

sviatosti, ale aj príprava rodičov, krstných rodičov. Vedieme ich k tomu, aby dbali o to, čo 

sľúbili pri krste, že budú svoje dieťa vychovávať v kresťanskej viere v Pána Boha. Čo v živote 

znamená dieťa privádzať aj na služby Božie a potom aj na detskú besiedku, prihlásiť ich na 

náboženstvo, konfirmačnú prípravu, posielať ich na dorast, mládež...  

     Chcem opäť povzbudiť všetkých rodičov, aby už od malička prichádzali zo svojimi deťmi 

na služby Božie, má to nesmierny význam pre duchovný vývoj celej rodiny.  

V r. 2022 sa krsty konali: 1 v rámci služieb Božích, 11 mimo služieb Božích.  

     Miesto krstu: kostol.  

  

KRST SVÄTÝ - Tabuľka č. 2 

ROK deti dospelí spolu 

chlapci dievčatá 

2021 8 4 0 12 

2022 7 5 0 12 

 
B/ VEČERA PÁNOVA: 
      je to sviatosť, ktorú máme v rámci nášho kresťanského života prijímať, pretože každý bez 

rozdielu sme hriešni a potrebujeme Božiu milosť, Božie odpustenie a spoločenstvo pri stole 

Pánovom. Vnímam, že niektorí ľudia si nahovárajú, že nič neukradli, nikoho nezabili, tak 

nemajú dôvod prísť k Večeri Pánovej so spoveďou.  

     Čo vidím ako problém, že niektorí bratia, sestry majú narušené vzťahy vo svojich rodinách, 

hnevajú sa a nechcú si odpustiť. Ako kresťania si máme vzájomne odpúšťať, pretože ak my 
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2021 111 1 0 0 0 0 69 15 196 1 

2022 218 11 1 20 16 12 - - 278 1 

 

 

 

 

 

 



neodpustíme, ani Pán Boh neodpustí nám. Preto je nevyhnutné, aby sme sa s ľuďmi zmierili 

a až tak prišli ku sviatosti Večere Pánovej. 

Večera Pánova sa prisluhovala prostredníctvom kalíškov, v rámci služieb Božích i mimo 

služieb Božích:  

 SOĽ – 8x: 4. pôstna nedeľa, Veľký piatok; konfirmácia; 10. nedeľa po Svätej Trojici – 

kajúca; biblický tábor pre dorast - mládež; stretnutie konfirmandov po 50., 51., 52. r.; 2. a 4. 

adventná nedeľa; 

 ČAKLOV – 5x: 4. pôstna nedeľa, Zelený štvrtok; 10. nedeľa po Svätej Trojici – kajúca, 2. 

adventná nedeľa, adventná večiereň; 

 ZÁMUTOV – 5x: 4. pôstna nedeľa, Zelený štvrtok; 10. nedeľa po Svätej Trojici – kajúca, 

2. adventná nedeľa, adventná večiereň; 

 HLINNÉ – 3x: 4. pôstna nedeľa, 10. nedeľa po Svätej Trojici – kajúca, 2. adventná nedeľa; 

            

PRISLUHOVANIE VEČERE PÁNOVEJ V KOSTOLE - Tabuľka č. 3 

 

 

 

 

 

4. KONFIRMÁCIA 

 konfirmačná príprava I. i II. ročníka bola vykonávaná prezenčne, občas aj online. Vyučovali 

sa obidva ročníky raz do týždňa v rámci školského roka – v pondelok: 17:00h.; v piatok: 

17:00h. 

 slávnosť konfirmácie bola v nedeľu po Vstúpení 29.5.2022. Konfirmandov pripravil 

a slávnostne konfirmoval zborový farár Ľuboš Kubačka. Konfirmovaných bolo 10 

konfirmandov: Soľ: 4; Čaklov: 2; Zámutov: 3; Hlinné: 1. 

  Od septembra 2022 máme v 1. ročníku konfirmačnej prípravy prihlásených 8 

katechuménov;  Soľ: 3;  Čaklov: 1, Zámutov: 4. 

  v 2. ročníku konfirmačnej prípravy sú 3 konfirmandi:  Čaklov: 2; Zlatník: 1. 
                                         

KONFIRMÁCIA - Tabuľka č. 5 

ROK deti dospelí spolu 

chlapci dievčatá 

2021 0 2 0 2 

2022 5 5 0 10 

 

CZ ECAV MUŽI ŽENY SPOLU 

SOĽ 231 318 549 

ČAKLOV 57 118 175 

ZÁMUTOV 70 107 177 

HLINNÉ 55 71 126 

VEČERA PÁNOVA – Tabuľka č. 4    

ROK Chrám Nemocnica Domov 

dôchodcov 

Doma  

Spolu 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

2021 205 337 0 0 0 1 4 15 562 

2022 413 614 0 2 4 11 4 10 1 058 

 

   



5. PRIHLÁSENÍ A ODHLÁSENÍ Z CIRKEVNÉHO ZBORU 

 PRIHLÁSENÍ DO CIRKEVNÉHO ZBORU: 8 členov.  

Soľ: (2) Čaklov: (1); Zámutov: (5). 

 ODHLÁSENÍ Z CIRKEVNÉHO ZBORU: 13 členov.    

Soľ: (7); Zámutov: (4); Hlinné: (2). 

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: 
     vďaka Pánu Bohu, že mladí ľudia majú záujem o kresťanský sobáš. Dávame dôraz pri 

príprave nielen sobášnych kázni, ale aj pri stretnutiach s mladými ľuďmi, ktorí prichádzajú 

niekedy iba na rozhovor, keďže máme veľa krížnych manželstiev, snažíme sa im vysvetliť, aký 

je rozdiel medzi našim sobášom a v iných cirkvách. 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. 

SOBÁŠE - Tabuľka č. 6 
 

 

 

B/ POHREBY: 

 sú smutnou súčasťou života cirkevného zboru. Ale aj v takýchto ťažkých, smutných 

chvíľach stojíme pri tých, ktorí sa lúčia so svojimi najbližšími a snažíme pri nich byť 

a zmierňovať ich smútok a žiaľ. 

 v r. 2022 bolo o 2 pohreby menej ako v r. 2021. V matkocirkvi sme sa rozlúčili s br. Pavlom 

Antolom, ktorý bol dlhoročným presbyterom a zapisovateľom a vo filiálke Čaklov 

s Helenou Jakubovou, ktorá bola presbyterkou i členkou zborového spevokolu.  

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

ochotné sestry a niektorí bratia, ktorým patrí srdečná vďaka za ich službu.   

 Miesto pohrebov: Dom smútku. 

 

POHREBY – Tabuľka č. 7 

ROK muži ženy deti spolu 

2021 11 9 0 20 

2022 7 10 1 18 

 

8. BIBLICKÁ A VNÚTROMISIJNÁ PRÁCA V ZBORE 
     sa vykonávala v plnom rozsahu. 

 

I. Biblické hodiny pre dospelých:  
obsah: vybrané texty z evanjelií; 1 a 2 list Tesalonickým; vybrané biblické texty; život a dielo 

Pána Ježiša. 

ROK evanjelické krížne spolu 

2021 0 3 3 

2022 1 7 8 



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

čas: streda: 18:00 zasadačka farského úradu v Soli; štvrtok: 18:00h. kostol v Čaklove 

v r. 2022 viedli biblické hodiny: Z. Kubačková – nám. farárka,  Ľ. Kubačka – zb. farár. 

 

II. Biblické hodiny pre mládež:  
obsah: Kniha Prísloví; vybrané biblické texty NZ 

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 

 

 III. Biblické hodiny pre dorast: 
obsah: vybrané biblické texty NZ  

forma: spev piesní, aktivity, téma - zborový farár, spoločné modlitby, 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, zborový spevokol vedie zborový farár Ľ. Kubačka 

v r. 2022 spevokol nemal nácviky v prvom polroku 2022. Od septembra 2022 začali nácviky – 

každý utorok o 18:00h. v zasadačke f. ú. v Soli 

Vystúpil s dvomi piesňami: Pamiatka posvätenia chrámu v Hlinnom; 1. slávnosť vianočná: Soľ, 

Hlinné; 2. slávnosť vianočná: Zámutov, Čaklov 

Potrebovali by sme do každého hlasu bratov i sestry. Chcem Vás pozvať do spevokolu, 

využite svoj dar od Pána Boha aj na oslavu Jeho svätého mena. Nácviky spevokolu sú aj 

miestom, kde môžeme sa spoločne zdieľať. 

 

V. Pôstny modlitebný týždeň 4. – 8.4.2022: 
4. 4. 2022 / kostol Zámutov / 18:00h. / Z. Kubačková; 

5. 4. 2022 / kostol Hinné /18:00h./ Z. Kubačková; 

6. 4. 2022 / kostol Soľ + YOUTUBE – FACEBOOK/ 18:00h. / Z. Kubačková; 

7. 4. 2022 / kostol Čaklov / 18:00h. / Z. Kubačková; 

8. 4. 2022 / kostol Soľ + YOUTUBE – FACEBOOK/ 18:00h. / Ľ. Kubačka. 

 

VI. Zborová práca s deťmi: 
 

A) Dopoludnia pre deti / 11. – 15.7.2022 
      Detský tábor sa konal formou doobedňajšieho programu od 11. - 15.júla 2022. Vyšli sme 

tým v ústrety menším deťom, ktoré by nevydržali celodenný program. Téma tábora: Stvorené 

je nám zverené. Postupne sme si rozprávali o tom, ako Boh stvoril svet a dal nám – pôdu, odev, 

vodu a jedlo. Súčasťou témy o pôde bola exkurzia na poľnohospodárskom družstve. Pani 

predsedníčka Helena Hudáková deťom veľmi ochotne vysvetlila, čo poľnohospodári robia, aké 

sú rozdiely medzi jednotlivými obilninami a plodinami a tiež nás previedla celým areálom. 

Deň, keď sme sa venovali téme odev, s. Jana Kmecová z Hlinného naučila deti ušiť jednoduchú 

tašku a čelenku. Pri téme jedlo sa deti naučili, ako sa pečie chlieb. Posledný deň bol 

naplánovaný celodenný program v Zámutove, ktorý sa však pre zlé počasie nekonal. V rámci 

programu deti spievali, učili sa biblické verše na danú tému, hrali rôzne hry a súťaže a boli pre 

nich pripravené rôzne aktivity. Tábora sa každý deň zúčastnilo 25 – 28 detí. 



B) Adventno – mikulášsky večierok pre deti / dorast – mládež /  / 09.12.2022 
     Už tradične sa na začiatku adventu sa deti, dorast a mládež stretli na adventno-mikulášskom 

večierku. Zamerali sa na hlavnú tému, a tým je Svetlo – Pán Ježiš. On je Svetlo, ktoré prináša 

nový život. Deti porovnávali život v tme a život na svetle. Svetlo Pána Ježiša nám svieti na 

našej životnej ceste, aby nás raz previedol do večného života. Deti si v rámci programu vyrábali 

jednoduché svietniky na čajovú sviečku, aby si aj takto pripomínali, aké dôležité je pre nás 

svetlo. Učili sme sa pieseň o malom svetielku, ktoré horí v srdci každého z nás a vplyvom Pána 

Ježiša sa má rozhorieť na veľký oheň viery. Deti sa nakoniec dočkali aj Mikuláša, ktorý 

každému priniesol malý balíček. 

 

VII. Zborová práca s dorastom a mládežou: 

a) Biblický tábor pre dorast – mládež (stanovačka)  / 16. – 21.7.2022 
TÉMA: BOH MA MILUJE TAKÝ, AKÝ SOM... Účasť: 22 mládežníkov. 

Víkendovka pre dorast - mládež / 2. – 4.9.2022 

bola v rámci zborových dní 2022. Účasť: 20 mládežníkov. 

b) Vianočný večierok s prespávačkou / 17.12.2022 
Tému mala Klaudia Mattová. Účasť: 21 mládežníkov. 

 

VIII. Zborová práca so ženami: 

a) Stretnutie žien (i mužov)  / 13.3.2022: 
      sa uskutočnilo v chráme Božom a taktiež sa vysielalo naživo youtube / facebook.  

Téma: Darina Bancíková – prvá slovenská evanjelická farárka – 100. výročie narodenia; 

V programe účinkovali: úvodné a záverečné slovo: Ľuboš Kubačka; prednáška: Zuzana 

Kubačková – nám. farárka; kapela Stíš sa; báseň Viera Ďorďovičová – zborová dozorkyňa. 

b) Spoločenstvo žien / 21.11.2022 – Zborový dom Soľ 
Aktivita: Výroba adventných vencov. Účasť 15 žien. 

c) Pečenie vianočných oblátok v CZ: 
     V r. 2022 naše sestry napiekli vianočné oblátky pre všetkých v cirkevnom zbore. Sestry zo 

Soli napiekli aj pre filiálku Hlinné. Úprimne ďakujeme našim sestrám za pečenie oblátok, 

mládeži za roznášanie i za milodary pre cirkevný zbor.  

 

IX. Prechádzka na Zlatník 25.06.2022: 
     Zraz bol za Rudlovom, kde sme začali spoločnou modlitbou. Po modlitbe sme sa spoločne 

vybrali smerom na Zlatník. Bratia a sestry zo Zlatníka pripravili pre všetkých guľáš. Okrem 

obedu sme sa mohli prežiť čas vo vzájomných rozhovoroch. Ďakujeme bratom a sestrám zo 

Zlatníka za ich pohostinnosť. Účasť: 31 ľudí 

 

X. Zborová práca so staršími  
 

Stretnutie seniorov – 23.10.2022 
     V nedeľu popoludní o 15:00h. v ev. kostole v Soli začalo stretnutie seniorov nešpornými 
službami Božími, na ktorých slúžil br. zb. farár Ľ. Kubačka. V kázni sa prihovoril slovami z 

Písma Svätého: „Hľadajte Hospodina, a budete žiť...“ Am 5,6a. Po kázni s. dozorkyňa Viera 

Ďorďovičová predniesla báseň zo svojej zbierky básní Cesta za svetlom - Staroba. Pieseň 

"Zvelebený buď" zaspievala Nela Krištová a na klavíri zahrala Rebeka Kubačková. Na organe 

hrala kantorka Eva Hajníková. Po skončení služieb Božích stretnutie pokračovalo v Zborovom 

dome pri malom občerstvení a vzájomných rozhovoroch. Účasť: 20 ľudí.   

 



XI. Adventno - vianočný koncert – 19.12.2022: 
     sa konal v 4. adventnú nedeľu o 17:00h. v chráme Božom v Soli, vysielaný aj naživo na 

kanáloch CZ YouTube i Facebook. V rámci programu vystúpili: kapela Stíša sa (Michal 

Vancák, Rebeka Kubačková - klavír, Lea Kubačková – flauta, spev: Diana Grácová, Nina 

Mrusková). Zamyslenie nad Božím slovom mal br. Matej Oráč – duchovný správca 

evanjelického gymnázia v Prešove. Programom sprevádzala s. farárka Z. Kubačková.  

 

XII. Hudobná skupina – Prázdny kríž:  
    v roku 2022 pracovala a skúšala v štúdiu BieM Studio v Soli. Tvorili ju Matúš Boroš 

(akustická gitara, spev), Petra Brtiš (spev), Kamila Kolesárová (piano, klávesové nástroje). 

Podieľala sa na niektorých akciách, či už zborových (služby Božie, Zborové dni, sobáše...), 

alebo mimozborových (slávnostné služby Božie na Branči, Zborový deň - Vranov nad Topľou, 

sobáš - Vranov nad Topľou). 

     Zúčastnila sa na viacerých nielen online hudobných kresťanských aj nekresťanských 

podujatiach, na ktorých jej členovia čerpali duchovne aj hudobne. Kapela je veľmi vďačná ev. 

a. v. cirkevnému zboru v Soli za pozitívnu podporu a povzbudenie v rôznych oblastiach. Aj 

vďaka tomu môže rásť na poli duchovnom, ako aj na poli hudobnom. Všetkým sestrám a bratom 

z nášho zboru ďakuje za modlitby a za milodary, ktoré mohla využiť na svoje účely. 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... 

     Kapela Prázdny kríž by rada pokračovala vo svojej práci na Pánovej vinici aj 

v nasledujúcom roku 2023 a mohla tak aj naďalej vnášať Božie požehnanie do mnohých 

ľudských sŕdc.  

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

 

Tabuľka č. 8 

9. VÝCHOVNÁ PRÁCA:  

A/ DETSKÁ BESIEDKA: 
 prebiehala od marca do decembra 2022 v Soli; účasť 8-13 detí. Chodia aj 3 dievčatá 

z Hlinného; 

 obsah: témy – Život Ježiša, biblické príbehy; 

miesto: Soľ / zasadačka farského úradu. Deti z detskej besiedky v r. 2022 vystupovali aj 

v rámci služieb Božích. Vyučujúca: Zuzana Kubačková – nám. farárka. 

B/ ŠKOLSKÁ NÁBOŽENSKÁ VÝUČBA: 
 výučba náboženstva prebiehala v r. 2022 na základných školách: Zámutov, Soľ. Vyučovalo 

sa podľa učebných osnov. Na ZŠ vyučovala: ThDr. Zuzana Kubačková – nám. farárka.  

 Zb. farár Ľ. Kubačka vyučuje náboženstvo na 3 stredných školách vo Vranove nad Topľou: 

Gymnázium Cyrila Daxnera; Obchodná akadémia; SOŠ Drevárska. 

 

R 

O 

K 

DETI – DB BIBLICKÉ 

HODINY 

DORAST 

BIBLICKÉ  

HODINY 

MLÁDEŽ 

BIBLICKÉ 

HODINY 

DOSPELÍ 

SPOLO 

ČENSTVO 

ŽIEN 

SPEVOKOL 

počet účasť počet účasť počet účasť počet účasť počet účasť po

čet 

účasť  

2021 10 7 11 13 11 10 29 25 0 0 1 0 

2022 28 13 29 14 30 12 54 30 1 15 1 12  



 

Tabuľky č. 9 – 10 

 10. ČINNOSŤ PRESBYTERSTVA 

o POČET PRESBYTEROV: 46; – 27 mužov; 19 žien.  

 

o NÁHRADNÍ PRESBYTERI: 2; – 1 muž; 1 žena. Br. Miroslav Pališin z filiálky Hlinné sa 

vzdal funkcie náhradného presbytera. 

 

o POČET ZASADNUTÍ: 3. 

 

o OBSAH ZASADNUTÍ: 

 

(1)  15. 3. 2022 – 18:00h.; ev. kostol Soľ /výročné zborové presbyterstvo, program: kňazská 

správa za r. 2021; správa o hospodárení za rok 2021; zápisnica z revízie a kontroly 

Hospodárskeho výboru; zápisnica z kontroly inventárnej komisie; návrh rozpočtu na r. 

2022; rôzne – diskusia; návrhy na uznesenie, schválenie uznesení. Účasť presbyterov: 32. 

 

(2) 12.8.2022 – 18:00h.; ev. kostol Soľ / program: vnútromisijné aktivity a podujatia CZ; 

Zborové dni 2022; hospodárske záležitosti CZ: a) informácie o plnení rozpočtu 2022; b) 

stav hospodárenia CZ; c) informácie o stave plnenia CZ do Fondu finančného zabezpečenia 

ECAV; cirkevná budova vo filiálke Čaklov; poistenie cirkevného majetku; ubytovanie 

utečencov z Ukrajiny;  rôzne – diskusia; návrhy na uznesenie, schválenie uznesení. Účasť 

presbyterov: 26. 

 

Školský rok Základná škola Stupeň Počet 

žiakov 

Spolu Čas vyučovania 

2021/2022  

SOĽ 

I. stupeň 2 2 Št.: 11:40 – 12:25 

II. stupeň    

 

ZÁMUTOV 

I. stupeň 2  Ut.: 13:40 – 

14:20h. II. stupeň 10 12 

V šk. r. 2021/2022 sa na ZŠ –  Soľ, Zámutov vyučovalo spolu 14 žiakov. 

 

Školský rok Základná škola Stupeň Počet 

žiakov 

Spolu Čas vyučovania 

2022/2023  

SOĽ 

I. stupeň 4 4 Ut.: 8:45 – 9:30 

II. stupeň 2 2 Ut.: 10:40 – 11:25 

 

ZÁMUTOV 

I. stupeň 

 

3 3  

Ut.: 13:40 – 14:20 

II. stupeň 9 9 

V šk. r. 2022/2023 sa na ZŠ –  Soľ, Zámutov vyučuje spolu 18 žiakov. 

 



(3) 19.11.2022 – 16:00h.; Zborový dom Soľ (mimoriadne) / program: Otázky pre cirkevný 

zbor od br. Miroslava Pališina; návrhy na uznesenie, schválenie uznesení. Účasť 

presbyterov: 35. 

11. ČINNOSŤ VNÚTROMISIJNÉHO A HOSPODÁRSKEHO VÝBORU 
 

A/ Vnútromisijný výbor: 
(1) 7.6.2022 – 18:00h. / zasadačka f. ú. Soľ 

 Program: príprava duchovných aktivít na r. 2022, diskusia. 

 Prítomní: 5 z 12 členov.  
 

B/ Hospodársky výbor: 
(1) 18.1.2022 – 18:00h. / ev. kostol Soľ 

 Program: kontrolovanie - revízia účtovných dokladov za štvrtý kvartál r. 2021, 

prerozdelenie spoločných výdavkov, kontroloval sa výkaz o hospodárení za r. 2021; 

kontrolovali sa zrealizované nákupy a investície v zmysle schváleného rozpočtu na r. 2021, 

kontroloval sa zostatok financií na bankových účtoch, riešili sa hospodárske záležitosti, 

zostavoval sa návrh rozpočtu na r. 2022, diskusia. Prítomní: 10 z 12 členov. 

 

(2) 9.5.2022 – 18:00h. / Zasadačka f. ú. Soľ 

 Program: kontrola účtovných dokladov za prvý kvartál r. 2022, prerozdelenie spoločných 
výdavkov, kontrola zrealizovaných nákupov a investícií v zmysle schváleného rozpočtu na 

r. 2022, kontrola zostatkov financií na bankových účtoch, kontrola príjmov a výdavkov 

spojených s ubytovaním ľudí z Ukrajiny; riešenie hospodárskych záležitostí, diskusia. 

Prítomní: 10 z 12 členov. 

 

(3) 14.7.2022 – 18:00h. / Zasadačka f. ú. Soľ 

 Program: kontrola účtovných dokladov za druhý kvartál r. 2022, prerozdelenie spoločných 
výdavkov, kontrola zrealizovaných nákupov a investícií v zmysle schváleného rozpočtu na 

r. 2022, kontrola zostatkov financií na bankových účtoch, kontrola príjmov a výdavkov 

spojených s ubytovaním ľudí z Ukrajiny; riešenie hospodárskych záležitostí, diskusia. 

Prítomní: 9 z 12 členov. 

 

(4) 17. 10. 2022 – 18:00h. / Zasadačka farského úradu Soľ 

 Program: kontrola účtovných dokladov za tretí kvartál r. 2022, prerozdelenie spoločných 
výdavkov, kontrola zrealizovaných nákupov a investícií v zmysle schváleného rozpočtu na 

r. 2022, kontrola zostatkov financií na bankových účtoch, kontrola príjmov a výdavkov 

spojených s ubytovaním ľudí z Ukrajiny; riešenie hospodárskych záležitostí, diskusia. 

Prítomní: 9 z 12 členov. 

 

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

 

1) Návšteva dobrovoľníkov z Nemecka / 6.3.2022 
     V Zborovom dome sme ubytovali 11 dobrovoľníkov z Nemecka, 2 ženy a 9 mužov. Prišli k 

nám z rôznych miest, z Brém, Berlína, Holzminden, Paderbornu. V pondelok ráno odišli na 

hranice z Ukrajinou, aby ponúkli odvoz tým ľuďom, ktorí to budú potrebovať. Boli ochotní 

odviezť ich kdekoľvek, nielen do Nemecka, napr. aj do Poľska a postarať sa o nich. Najmladšia 

členka výpravy pochádzala z Ukrajiny, ale niekoľko rokov študuje v Nemecku. Chcela pomôcť 

aspoň takýmto spôsobom svojim rodákom a byť nápomocná aj po jazykovej stránke, keďže 



ovláda ukrajinčinu. Sme vďační Pánu Bohu za to, že sme im mohli poskytnúť nocľah na  aspoň 

na jednu noc a raňajky. 

 

2) Prijatie ľudí utekajúcich pred vojnou z Ukrajiny / 8.3.2022 
      Na základe rozhodnutia zborového presbyterstva a konventu sme o 1:00 v noci prijali v 

našom Zborom dome z Ukrajiny mamičky s deťmi. Jednu mamičku so synom a starou mamou 

na vozíčku sme ubytovali v rodinnom dome v Čaklove. Spolu sme pomohli 26 ľuďom. Krátko 

po ich príchode k nám v susednej základnej škole horelo, keďže si to tieto ženy v noci všimli, 

prišli na faru požiar nahlásiť, a tak zabránili rozsiahlym škodám pri požiari. Nechceme len o 

láske a pomoci pekne rozprávať, ale konkrétne prakticky pomôcť nevinným a bezbranným 

ľuďom, ktorí utiekli, aby si zachránili svoj život. K tejto nezištnej službe pomoci nás motivali 

slová z evanjelia: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich 

najmenších bratov, mne ste urobili.“ V zborovom dome máme ešte stále jednu rodinu: stará 

mama, dcéra so svojou dcérou. Vďaka Pánu Bohu, že sa stará a koná aj prostredníctvom nás 

slabých a nehodných ľudí... Ďakujeme aj všetkým rodinám, bratom a sestrám z nášho 

cirkevného zboru i ľuďom z iných miest, hasičom zo Soli, Obecnému úradu zo Soli, ECAV, 

Evanjelickej diakonii; Svetovému luteránskemu zväzu, spoločnostiam za finančnú i materiálnu 

pomoc pre ľudí z Ukrajiny. 

 

3) Zborové dni / 2. – 4.9.2022 
      sa konali z obvyklom čase počas víkendu. Téma Zborových dní 2022 bol biblický verš z 

Žid 10,25: „Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme 

sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň.“ 

     Zborové dni začali v PIATOK večer programom pre dorast a mládež, ktorá strávila spolu 

celý víkend pri zamysleniach, piesňach, filme, hrách a aktivitách. Tento spoločný čas využili 

na utužovanie vzájomných vzťahov a budovanie spoločenstva. 

     V SOBOTU podvečer o 17.00 sme v kostole privítali hudobných hostí, a to skupinu 

Crossroads z Banskej Bystrice. Kapelu zloženú zo 7 členov predstavil líder a spevák skupiny 

Ľuboš Balážovič. Predstavili sa nám desiatimi piesňami, z ktorých väčšinu tvorili piesne z 

evanjelického spevníka v modernom podaní s využitím viacerých hudobných nástrojov. 

Zapojili aj prítomných, ktorí sa mohli pridať k spevu. Zamyslením nad ústredným 

biblickým veršom poslúžil Slavomír Slávik z Evanjelizačného strediska. Veľký dôraz položil 

na to, aby sme v cirkvi a svojich spoločenstvách nekládli dôraz na individualizmus, ale na to, 

čo máme spoločné. Po koncerte boli prítomní pozvaní do altánku na opekačku a vzájomné 

rozhovory. 

     V NEDEĽU program Zborových dní vyvrcholil službami Božími, ktoré svojou básňou 

otvorila sestra dozorkyňa Viera Ďorďovičová. Kázňou a slovom Božím poslúžil brat senior 

ŠZS Martin Chalupka. Všetkým deťom, žiakom, študentom a učiteľom udelil aj požehnanie na 

začiatok školského roka. S piesňou vystúpila mládež. Vďaka Pánu Bohu za požehnaný čas. 

Nech sa naplní Božie slovo a uvedomíme si potrebu spoločenstva, aké v cirkvi a v cirkevnom 

zbore máme vytvárať, aby sa stalo nielen spoločnou oslavou Božou, ale aj našim požehnaním. 

 

4) Stretnutie konfirmandov po 50.,51.,52.r. / 18.9.2022 
     Toto stretnutie sme s organizovali aj pre dva predchádzajúce ročníky, ktoré sa nemohli 

stretnúť kvôli vtedajším platným obmedzeniam. Pozvanie na toto stretnutie dostali všetci 

konfirmandi, nie všetci mohli z objektívnych dôvodov prísť, veľa z nich zomrelo. Stretnutie 

začalo službami Božími s Večerou Pánovou so spoveďou. Na službách Božích slúžil brat 

zborový farár, nám. farárka, s. dozorkyňa V. Ďorďovičová sa prihovorila k jubilejným 

konfirmandom a s. Helena Hudáková sa prihovorila za jubilejných konfirmandov, zaspievala 

kapela Stíša sa a na organe hrala s. kantorka Eva Hajníková. Po skončení služieb Božích 



stretnutie pokračovalo v reštaurácii pri spoločnom obede a vzájomných rozhovoroch. Vďaka 

Pánu Bohu, že sme mohli toto stretnutie organizovať pre tri ročníky. 

 

5) Ďakovné služby Božie - Pamiatka posvätenia chrámu / 13.11.2022 / Hlinné 
      v 22. nedeľu po Svätej Trojici boli služby Božie, v rámci ktorých sme Pánu Bohu ďakovali 

za Jeho pomoc pri oprave exteriéru kostola. Na službách Božích slúžili s. farárka Z. Kubačková 

a br. biskup VD ECAV Peter Mihoč, ktorý bol aj slávnostným kazateľom. V úvode služieb 

Božích sa prihovorila s. dozorkyňa V. Ďorďovičová, po kázni zaspievali: 2 piesne zborový 

spevokol a mládežnícku pieseň Nela Krištová. Na organe hrala Rebeka Kubačková a na flaute 

Lea Kubačková. Vďaka Pánu Bohu za požehnané služby Božie, ďakujeme rodine Nemčíkovej 

za poskytnutie internetu k živému prenosu, ďakujeme technickému tímu, všetkým ktorí 

pomohli pri príprave i počas služieb Božích. SOLI DEO GLORIA… 

6) Účasť zborového farára, námestnej farárky, cirkevného zboru, jeho členov 

na podujatiach v senioráte, v dištrikte, v ECAV: 
 Stretnutie dorastu ŠZS / 23.4.2022 

 Seniorálny konvent ŠZS / 1.5.2022 

 Valné zhromaždenie evanjelických duchovných / 2.5.2022 

 Seniorátne a dištriktuálne pastorálne konferencie 

 Online prednášky z EMC 

 Všeobecná pastorálna konferencia / 16.5.2022 

 Stretnutie pokladníkov a účtovníkov ŠZS / 15.5.2022 

 Pohreb zástupcu zborovej dozorkyne vo Vranove / 17.5.2022 

 Volejbalový turnaj ŠZS / 18.6.2022 – naše družstvo obsadilo 4 miesto z 9 

 Evanjelický deň v Kežmarku / 3.7.2022 

 Revízna komisia ECAV / 11.7.2022 

 Misijné dni 25. – 28.8.2022 

 Biblická hodina – Prešov 

 

13. PASTORÁLNA ČINNOSŤ 
 sa v našom cirkevnom zbore konala nielen medzi našimi členmi cirkevného zboru, ale aj 

pre ľudí ubytovaných z Ukrajiny. Snažili sme sa im byť oporou v časoch, ktoré boli pre 

nich veľmi ťažké a ich duchovne povzbudiť, modlili sme sa za nich. Prichádzali aj na služby 

Božie, aby aj na nich mohli prijať Božie požehnanie a v duchu sa modliť za svojich blízkych 

na Ukrajine. 

 taktiež bola ponúknutá možnosť prislúženia sviatosti Večere Pánovej so spoveďou 

v domácnostiach.   

 návštevy boli vykonané nielen v domácnostiach, ale aj v nemocnici a v Domove dôchodcov 

v Zámutove.  

 v r. 2022 sme spoločne vykonali 61 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, člen revíznej komisie ECAV.  

 námestná farárka: vedúca seniorálneho výboru cirkevnej hudby; členka VMV ŠZS. 

seniorálna koordinátorka súťaže „Duchovná pieseň“. 

 

15. EVANJELICKÁ TLAČ 



 na farský úrad sa odoberá: Evanjelický posol spod Tatier, Evanjelický východ, Cirkevné 

listy, Dúha.  

 

 

16. INTERNETOVÁ STRÁNKA 
 internetová zborová stránka: www.sol.ecav.sk / zborová stránka na facebook.com – obidve 

spravuje na dennej báze Ľ. Kubačka – zb. farár.  

 

17. ŽIVÉ PRENOSY SLUŽIEB BOŽÍCH A DUCHOVNÝCH AKTIVÍT 

YOUTUBE / FACEBOOK 
     realizujeme aj naďalej živé prenosy služieb Božích a iných duchovných aktivít v cirkevnom 

zbore. Máme pozitívne ohlasy, a preto aj naďalej budeme aj touto formou prinášať Božie slovo 

pre tých, ktorí si nás zapnú. Dobrá sledovanosť nás zaväzuje, aby sme v tejto službe pre ľudí 

pokračovali a robili ju ešte na vyššej úrovni. Na vysielaní spolupracujú Filip Mrusko (réžia), 

a Matúš Boroš (zvuk); občasne vypomáhajú Lea Kubačková a Matej Matta. Úprimne ďakujem, 

za ich službu, že sa podieľajú na živých prenosoch a aj takýmto spôsobom sa môže šíriť Božie 

slovo. 

18. 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.  

 

19. POČET ČLENOV V CIRKEVNOM ZBORE K 31.12.2022: 1007. 

 Soľ: 367; Čaklov: 330; Zámutov: 136; Hlinné: 120; Zlatník: 27; Jastrabie: 24; 

Rudlov: 3. 

 

http://www.sol.ecav.sk/

