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1. BIBLICKÝ ÚVOD 

 

„...a že od detstva poznáš sväté Písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierou v 

Krista Ježiša.  Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať 

a vychovávať v spravodlivosti,  aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko 

dobré.“  2 Tim 3,15-17 

 

Nábožné kresťanské zhromaždenie, milí konventuáli, milí bratia a milé sestry v Pánovi 

Ježišovi Kristovi! 

     Slovo Božie bolo a aj je dôvodom nášho spoločenstva v cirkevnom zbore. Bolo a je 

stredobodom našich spoločných stretnutí. Bolo ich vďaka Pánu Bohu požehnane aj v r. 2013. 

Je však veľmi dôležité si položiť otázky: Je slovo Božie tým jedinečným dôvodom prečo som 

chodil a zapájal sa do života v cirkevnom zbore? Prežívam toto slovo Božie vo svojom srdci? 

Je pre mňa prameňom viery? Prameňom života? Je pre mňa tým najdôležitejším v mojom 

živote? 

     Božie slovo je stromom života, ktorý ti zo všetkých svojich strán ponúka požehnané 

ovocie. Božie slovo je živé a mocné.  

     A toto pociťovali mnohí, ktorí pravidelne prichádzali sa občerstvovať Božím slovom, 

počúvať ho, zamyslieť sa nad ním. Pretože boli vedení už od malička k úcte a vážnosti 

Božiemu slovu. Presne tak ako o tom píše apoštol Pavel v druhom liste Timoteovi: „...a že od 

detstva poznáš sväté Písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierou v Krista 

Ježiša.“ Apoštol Pavel zdôrazňuje mladému Timoteovi, že už od detstva bol vedený 

v poznávaní Písma Svätého. Kladie dôraz, že práve toto Božie slovo ho môže urobiť múdrym 

na spasenie vierou v Krista Ježiša. 

     To je výzva z Písma Svätého aj pre nás, pre naše spoločenstvo cirkevného zboru, pre naše 

rodiny. Pre samotných rodičov, aby vyučovali a vychovávali svoje deti vo viere v Pána Ježiša 

Krista. Čítajte si s nimi z Písma Svätého. Modlite sa spoločne s deťmi. Je to veľmi dôležité 

a potrebné – lebo Písmo Sväté ťa môže urobiť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. 

     „Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a 

vychovávať v spravodlivosti...“  
     Milí konventuáli – to čo je potrebné ešte viacej zdôrazňovať je práve slovo Božie! Ak 

máme v kostole dostatok prázdnych lavíc – to signalizuje, že o slovo Božie nie je záujem. 

Ľudia mu neprikladajú skoro žiaden význam. A to je stav, kedy treba sa vážne nad ním 

zaoberať. Nielen v cirkevnom zbore. Ale aj doma, vo svojich rodinách. Malo by nám záležať 

na Božom slove a povedať aj doma, konkrétne: to, čo ma trápi je aj to, že nechodíš, nechodíte 

so mnou do chrámového spoločenstva počúvať Božie slovo. Iste, na silu sa nedá, ale skôr 

myslím na to, že ako často a koľko krát dáme najavo, že nám to nie je ľahostajné, či moji 

členovia rodiny chodia do spoločenstva s Pánom Bohom. Či skôr na nás nevidia, že nám je to 

už jedno, že ani my nedávame až taký dôraz na Božie slovo. 

     Je potrebné, aby sme my najskôr brali Písmo Sväté ako to najdôležitejšie pre svoj život. 

Túžme potom a modlime sa za to, aby Božie slovo aj v nás vykonalo to, na čo ho Pán Boh 

poslal. Verme mu, že je naozaj pravdivé! Že má veľkú moc. Ak budeme o tomto presvedčený 

a plne veriaci a dôverujúci v toto Slovo, tak ono sa konkrétne prejaví aj v našom živote. 

     Lebo „každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a 

vychovávať v spravodlivosti.“ 
     Písmo Sväté vdýchnuté od Boha je užitočné učiť. Iste aj nás Pán Boh vo svojom slove 

vyučoval počas r. 2013. Každý sme to inak prežívali, ale môžeme zodpovedne povedať, že 

sme boli mnohému vyučení. A tak sme to mohli potom aj v mnohých prípadoch reálne 

praktizovať v tom, čo v živote prišlo. Rozhodli sme sa správne, ak sme sa nechali poučiť 

z Písma Svätého. Dali sme mu za pravdu a tak sme aj vykonali a nám sa vďaka Pánu Bohu 

darilo. Pán Boh nás cez svoje slovo učil v rámci nedeľného spoločenstva, ale aj na biblických 

hodinách pre dorast, mládež, dospelých, na výučbe náboženstva i na ďalších iných 

duchovných aktivitách v našom cirkevnom zbore, či mimo neho. 
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     Každé písmo, vdýchnuté od Boha je aj užitočné karhať a napravovať. Často sme citliví na 

kritiku, na to aby nás niekto karhal. Pán Boh má právo nás karhať a viesť nás k náprave. 

Nikto z nás nie je dokonalí a nikto z nás nie je bez hriechu. Každý máme niečo vo svojom 

živote, čo je hriešne, nedokonalé, zlé. Je však veľmi dôležité, aby sme si to vedeli priznať, 

vyznať a nechali sa ak aj treba z Božej strany pokarhať. Nestavať sa do pozície, že ja na sebe 

nemám čo meniť. Ale skôr by som mal ja iných považovať za hodnejších, než som ja sám. 

„Pokorte sa pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil.“ 1Pt 5,6. Ak sa dokážeme 

pokoriť pod mocnú ruku, Pán Boh nám pomôže k náprave a my opäť budeme kráčať tým 

správnym smerom. 

     Každé písmo, vdýchnuté od Boha je aj užitočné vychovávať v spravodlivosti. „... aby bol 

človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré.“ Toto nech je pre nás veľkou výzvou aj 

do ďalšieho obdobia života nášho cirkevného zboru, aby nás Božie slovo vychovávalo 

v spravodlivosti, aby sme sa práve skrze toto slovo stávali dokonalými a spôsobnými na 

všetko dobré. Máme stanovené nové úlohy, či už v duchovnej, ale aj v hospodárskej oblasti, 

a preto sa budeme s Božou pomocou snažiť, aby sme boli spôsobný na všetko dobré. Aby sme 

konali tak, aby to bolo Božiu oslavu a chválu a nám na budovanie a rast vo viere v Pána 

Ježiša Krista. 

     Milí konventuáli, milí bratia a milé sestry, máme jasno vo veciach ako ďalej. Chceme, aby 

slovo Božie bolo pre nás tým najdôležitejším, prečo chceme aj naďalej vytvárať spoločenstvo 

bratov a sestier v mene Pána Ježiša Krista. Chceme však aj to, aby toto slovo Božie sme 

nielen poslúchali, ale aby ono v nás pôsobilo to, na čo ho Pán poslal. „...a že od detstva 

poznáš sväté Písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierou v Krista 

Ježiša.  Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a 

vychovávať v spravodlivosti,  aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré.“  2 

Tim 3,15-17. Amen. 

  

2.  BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT 

 v našom cirkevnom zbore sme mali aj v r. 2013 dostatok príležitostí zúčastniť sa 

bohoslužobného života. Štvoro služieb Božích každú nedeľu dávalo príležitosť vybrať si 

nielen miesto, ale aj čas. A práve tu by mala zaznieť naša úprimná vďaka Pánu Bohu, že 

máte zabezpečený pravidelný bohoslužobný život. Treba si vedieť vážiť, čo nám Pán Boh 

zo svojej milosti umožňuje a dáva.  

 základom každých služieb Božích je zvesť Božieho slova, ktorá sa dotýka každého 

osobne. Preto je veľmi dôležité, aby som - sme prišli do spoločenstva, kde toto slovo 

Božie, ktoré má pre nás konkrétny zvestný charakter, môžeme počuť.  

 môžeme uznať a vyznať s apoštolom Pavlom v 2 liste Timoteovi: „... a že od detstva znáš 

sväté Písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. Každé 

písmo, vdýchnuté od Boha, je užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať 

v spravodlivosti...“ (2Tim 3,15-16). Známe od detstva Písmo Sväté? Tí, ktorým je naozaj 

známe od detstva a vedia aký má význam a vplyv, sedia v chráme a počúvajú. Je mnoho aj 

takých v zbore, ktorí nedávajú naň až taký dôraz a preto sa stáva, že z rôznych dôvodov 

absentujú v nedeľnom spoločenstve. Vyzývam a pozývam aj tých, ktorí sa pravidelne 

nezúčastňujú bohoslužobného života, aby sa nechali osloviť a prijali pozvanie do 

spoločenstva na službách Božích.  

 je veľmi nesprávne, keď si ľudia nachádzajú dôvody prečo sa nezúčastňujú 

bohoslužobného života. V zodpovednosti pred Pánom Bohom tieto ich dôvody, a nech sú 

to už akékoľvek, neobstoja. Treba však pamätať aj na to, že sa raz budeme zodpovedať 

nielen za to zlé, čo sme urobili. Ale hrešíme aj vtedy, keď zanedbáme prikázané dobro.  

 Božie slovo má veľkú moc. Ak sa mu nebránime, tak skrze toto slovo Pán Boh mení 

človeka. Skrze svoje slovo môže Boh každého človeka učiniť múdrym na spasenie vierou 

v Krista Ježiša. A iste aj skrze bohoslužobný život v r. 2013 - Pán Boh viedol k tomu, aby 

sme vo viere v Ježiša Krista vzrastali a tvorili úprimné spoločenstvo, aj keď hriešnikov, 
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ale predsa Božou milosťou prijatí a očistení. Aj v r. 2013 sme mohli prijať veľké Božie 

požehnanie aj skrze bohoslužobný život. 

  

PRÍPRAVA SLUŽIEB BOŽÍCH: 

 zb. farár i zb. kaplánka si zodpovedne pripravujú nielen kázne, ale celé služby Božie – 

vrátane piesní a modlitieb. 

 

KÁZNE: 

 každá kázeň je vypracovávaná v písomnej forme, na 12. – 15. min. Biblické texty ku kázni 

sa vyberali podľa nedieľ a sviatkov z agendy ECAV.  

 

VÝBER PIESNÍ: 

 sa vykonával tak, aby aj piesne umocňovali hlavnú myšlienku každých služieb Božích. 

Ľudia si zvykajú aj na menej známe nápevy a chcem podotknúť, že netreba vždy pozerať 

len na nápev piesne, ale predovšetkým na obsah. Zamyslite sa aj nad tým, čo spievame na 

službách Božích, a aj cez piesne prijímajme do svojho srdca povzbudenie, útechu 

a požehnanie.  

 hra obidvoch kantorov je na úrovni a každé služby Božie sú aj po hudobnej stránke 

oslovujúce. 

  

ČAS BOHOSLUŽIEB: 
 je určený podľa zborového štatútu a podľa neho sa aj dodržiaval. Kvôli iným služobným 

povinnostiam, boli aj malé zmeny v časoch bohoslužieb. 

 

SLÚŽILI NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH: 

 Mgr. Ľuboš Kubačka – zborový farár; Mgr. Zuzana Kubačková – zborová kaplánka. 

 Pri rôznych príležitostiach slúžili aj pozvaní duchovní: 

Mgr. Slavomír Gallo – zborový farár CZ Vranov nad Topľou; Mgr. Ján Velebír – senior ŠZS; 

Mgr. Peter Mihoč - tajomník biskupa VD ECAV; Mgr. Helena Benková – ev. a. v. farárka; 

Mgr. Katarína Valčová – ev. a. v. farárka.  

 Ľudmila Hrivniaková – čítané služby Božie. 

 

V RÁMCI SLUŽIEB BOŽÍCH VYSTUPOVALI: 

 deti z detských besiedok; dorast – mládež; zborový spevokol; skupina Prázdny kríž; 

v rámci zborových dní doprevádzali piesne na službách Božích: huslisti - s. Dana 

Sotáková so synom a dcérou Annou z CZ Merník; Henrieta Piňosová a flautistka 

Marianna Kucháriková z CZ Marhaň. 

 čítanie pašií: Radka Antolová, Matúš Hrivňák, Ľudmila Hrivniaková, Lukáš Hrivniak, 

Marek Hrivniak, Dominika Štofová, Klaudia Jakubová, Jana Jakubová Matej Matta, 

Slavomír Matta, Alexandra Jenčová, Lenka Jenčová, Eva Jenčová, Lukáš Krištan. 

 príhovory zborovej dozorkyne Viery Ďorďovičovej pri rôznych príležitostiach, príhovor 

Dušana Bertu – zástupcu zborovej dozorkyne pri jej uvedení. 

 úprimná a srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí sa zapojili do bohoslužobného života nášho 

cirkevného zboru v roku 2013. 
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BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT – SLUŽBY BOŽIE - Tabuľka č. 1 

3.  SVIATOSTI 

 

A/ KRST SVÄTÝ: 

 sa v r. 2013 praktizoval iba v rámci služieb Božích.  

 chcem poukázať na výber krstných rodičov, aby sa k tomuto výberu pristupovalo 

zodpovednejšie. Myslím tým, aby obidvaja krstní rodičia boli evanjelici. A to z dôvodu 

krstných otázok, konkrétne v tretej otázke sa krstných rodičov pýtame: „Sľubujete, že 

budete vy, rodičia i krstní rodičia, vychovávať dieťa v tejto kresťanskej viere; sľubujete?“ 

(Agenda ECAV str. 130). Preto by bolo veľmi potrebné, aby krstní rodičia boli uvedomelí 

kresťania, ktorí poznajú učenie a vyznanie našej cirkvi. A keď sľúbia vychovávať dieťa 

v kresťanskej viere – v duchu evanjelickej cirkvi, tak aby tento sľub dokázali naplniť. 

 chcem vyzvať všetkých mladých rodičov, aby dávali väčší dôraz na duchovnú výchovu 

detí a osobne s nimi prichádzali do nedeľného spoločenstva, aby sa deti naučili, že 

v nedeľu je samozrejmosťou ísť do kostola.  

 v r. 2013 sme mali menej krstov, ako v r. 2012.  

   

                                                   KRST SVÄTÝ - Tabuľka č.2 

ROK deti dospelí spolu 

chlapci dievčatá 

2012 2 10 1 13 

2013 4 3 0 7 

 

B/ VEČERA PÁNOVA: 

 v r. 2013 bolo taktiež množstvo príležitostí, kedy členovia nášho zboru mohli mať to 

najužšie spoločenstvo s naším Pánom, konkrétne pri Večeri Pánovej. Treba dávať dôraz 

na zodpovednú prípravu pred Večerou Pánovu, pamätajúc na slová z Písma Svätého: 

„Skúmaj sa teda, človeče, a tak jedz z chleba a pi z kalicha; lebo kto nehodne je a pije, 

odsúdenie si je a pije, lebo nerozoznáva telo Pánovo.“ (1 Kor 11,28-29). 

 Večera Pánova so spoveďou sa prisluhovala v rámci služieb Božích v r. 2013 - v 4 

chrámoch - 22 krát; 

  v domácnostiach na nešporných službách Božích - 4 krát; 

 v chráme Božom mimo služieb Božích - 1 krát. 

 okrem chrámu sa Večera Pánova so spoveďou prisluhovala v domácnostiach, a raz i 

v Domove dôchodcov. 

                                                        VEČERA PÁNOVA - Tabuľka č. 3 

ROK HLAVNÉ NEŠPORNÉ VEČERNÉ PÔSTNE 

večierne 

ADVENTNÉ 

večierne 

MLÁDE 

ŽNÍCKE 

DETSKÉ 

 

SPOLU Pôstny 

modlit. 

týž. 

 

2012 220 13 3 16 12 1 1 266 1 

2013 225 15 0 15 12 1 1 269 1 

 

ROK Chrám Nemocnica Domov 

dôchodcov 

Doma  

Spolu 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

2012 697 929 0 0 2 1 19 29 1677 

2013 706 942 0 0 0 1 15 21 1685 



6 

 

4. KONFIRMÁCIA 

 slávnosť konfirmácie bola 12.05.2013 – v nedeľu po Vstúpení. 

 v r. 2013 sme mali aj konfirmáciu dospelého. Konfirmácia bola vykonaná v rámci služieb 

Božích vo filiálke Hlinné - 15. decembra 2013 v 3. adventnú nedeľu. 

 od septembra 2013 máme v 1. ročníku konfirmačnej prípravy 11 katechuménov;  4 

chlapci,  7 dievčat. Soľ: 2; Čaklov: 6; Hlinné: 3. 

  v druhom ročníku sú 4; 2 chlapci a 2 dievčatá. Soľ: 1; Čaklov: 3. 

 

KONFIRMÁCIA - Tabuľka č.4 

ROK deti dospelí spolu 

chlapci dievčatá 

2012 5 5 1 11 

2013 6 8 1 15 

 

 

5. PRISTÚPILI A VYSTÚPILI Z CIRKVI 

 do cirkevného zboru – filiálka Čaklov sa prihlásila: Vlasta Zaťková z Nových Sadov. 

 z ECAV vystúpila a prestúpila do rím. – kat. cirkvi: Katarína Kužilová zo Soli. 

 

6. BOHOSLUŽOBNÉ VÝKONY 

 

A/ SOBÁŠ: 

 v r. 2013 sme mali oproti r. 2012, o dva sobáše viacej. Pred sobášom sa praktizujú 

prípravy, v rámci ktorých sa snúbencom snažíme poukázať na dôležitosť manželského 

života z biblického pohľadu, na úlohu muža a ženy v manželstve, na predkov, na 

funkčnosť rodiny, na prílišné zasahovanie rodičov z jednej i z druhej strany, ktoré sú 

veľkým problémom v následnej nefunkčnosti rodiny, na rôzne krízy v manželstve, 

odcudzenie a mnohé ďalšie, ktoré sa nevyhýbajú ani nám kresťanom. 

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

cirkevno – zborovú prax, vydané ECAV na Slovensku. 

                                                           

SOBÁŠE - Tabuľka č.5 

 

 

 

 

 

 

B/ POHREBY: 

 v r. 2013 bolo v našom cirkevnom zbore veľa pohrebov. A tak aj na základe tejto 

skutočnosti sme sa snažili dávať dôraz v rámci pohrebných zvestí, aby sme si uvedomili 

pominuteľnosť ľudského života. To, že sme nestáli a nevieme – kedy aj nás Pán života 

i smrti odvolá z tejto časnosti. Preto je veľmi dôležité, aby sme sa zamysleli nad svojím 

životom a snažili sa využívať čas Božej milosti aj na prípravu – na stretnutie sa s Pánom 

Ježišom Kristom. Východiskom zo smrti je Kristovo zasľúbenie: „Ja som vzkriesenie 

a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby umrel, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo 

mňa.“ (J 11,25-26). 

 pred pohrebom sa v celom cirkevnom zbore vykonávajú pobožnosti pri zosnulom / lej, 

ktoré vedú naše ochotné sestry a niektorí bratia, ktorým patrí úprimná vďaka. Tieto 

pobožnosti sú veľmi potrebné a plnia svoj zmysel, a tým je spoločenstvo bratov a sestier 

pri Božom slove, modlitbách a piesňach. 

 

ROK evanjelické krížne spolu 

2012 1 1 2 

2013 1 3 4 
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POHREBY – Tabuľka č.6 

ROK muži ženy deti spolu 

2012 5 7 1 13 

2013 7 12 0 19 

 

7. BIBLICKÁ A VNÚTROMISIJNÁ PRÁCA V ZBORE 

 je jednou z najdôležitejších úloh každého cirkevného zboru, celej cirkvi. Naša evanjelická 

cirkev je biblická a preto sme vo vnútromisijnej práci aj v r. 2013 práve z Písma Svätého 

čerpali a prijímali Božie posolstvo do našich životov. Som vďačný za tých, ktorí 

pravidelne prichádzali - deti, dorast, mládež, dospelí i starší. Je pre nás veľmi dôležité, 

aby sme misijne pôsobili v celom zbore, a preto sa budeme snažiť osloviť i ďalších, aby 

vnímali dôležitosť Biblie nielen ako takej, ale aby na rôzne duchovné aktivity prišli 

a načierali z tohto duchovného zdroja osobnou účasťou. 

 

I. Biblické hodiny pre dospelých:  

 majú svoje miesto a čas v našom zbore a oslovujú konkrétnych ľudí, ktorí radi počúvajú 

Božie slovo a chcú sa podrobnejšie nad ním zamyslieť.  

 obsah: podobenstvá Pána Ježiša Krista.  

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

18:00h. 

 

II. Biblické hodiny pre mládež:  

 forma: spev mládežníckych piesní, modlitby, každý mládežník zhodnotí aký mal týždeň, 

vždy niekto iný si pripraví komentár k článku z augsburského vyznania, zamyslenie nad 

Božím slovom má zborový farár s diskusiou a končíme vždy spoločnými modlitbami. 

 obsah: témy z praktického života; list Jakuba; niektoré krátke časti z Písma Svätého. 

 miesto: zasadačka farského úradu – Zborový dom Soľ. 

 

III. Biblické hodiny pre dorast: 

 forma: spev piesní, aktivity, téma – väčšinou zborový farár, občas aj niektorí členovia 

mládeže, spoločné modlitby, rôzne hry. 

 obsah: učeníci Pána Ježiša Krista, kapitoly z 1. knihy Mojžišovej. 

 miesto a čas: zasadačka farského úradu – Zborový dom v Soli. 

 

IV. Zborový spevokol: 

 typ spevokolu: štvorhlasný. 

 nácvik – každý utorok o 18:00h. počas školského roka pravidelne, počas letných prázdnin 

podľa potreby. 

 vystupoval v r. 2013 počas vianočných, veľkonočných, svätodušných slávností, na 

pamiatku posvätenia chrámov, pri úvode s. dozorkyne do funkcie, na zborových dňoch, na 

pohrebe, na prehliadke spevokolov. Spolu 20 vystúpení. 

 30.06.2013 o 16:00h. sa konalo v zborovom altánku – už tradičné posedenie so 

spevokolom. Stretnutie otvoril krátkym príhovorom zb. farár Ľ. Kubačka, v ktorom sa 

poďakoval všetkým prítomným za trpezlivosť a vernosť slúžiť zboru počas 7. rokov aj 

takýmto spôsobom – spevom na Božiu oslavu a chválu. Po modlitbe nasledoval spev 

nábožných piesní. Po skončení duchovnej časti – bola chvíľa na spoločné grilovanie i 

vzájomné rozhovory.  

 chceme pozvať aj ďalších bratov a sestry, aby sa zapojili a začlenili do zborového 

spevokolu a tak využili svoj dar od Pána Boha  na oslavu a chválu Hospodina. 

 

V. Kvarteto: 

 tvoria: Ľuboš Kubačka, Michal Jenčo, Dušan Matta, Martin Berta.  
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 hudobný doprovod: Eva Jenčová. 

 vystupovalo na vianočnom koncerte 22.12.2013. 

 

VI. Pôstny modlitebný týždeň – 20. – 23. marca 2013: 
 20.03.2013 – kostol Soľ –  2 Tim 3,14 – Z. Kubačková; 

 21.03.2013 – kostol Čaklov – 2 Tim 3,17 – Ľ. Kubačka; 

 22.03.2013 – kostol Hlinné – 2 Tim 4,1 – Ľ. Kubačka; 

 23.03.2013 – kostol Zámutov – 2 Tim 4,2 – Ľ. Kubačka. 

 

VII. Zborová práca s deťmi: 

 

A/ Detské služby Božie a Deň detí – 02.06.2013 

 sa konali v 1. nedeľu po Svätej Trojici o 09:30h. v kostole v Soli. V rámci služieb Božích 

boli deti zapojené do liturgie, spievali sa detské piesne, hrala kapela Prázdny kríž. 

Kazateľkou bola zb. kaplánka Z. Kubačková. Po obede o 14:00h. v Zb. dome v Soli  sa 

začal program ku Dňu detí s názvom: Vitajte v Šmolkove! Pre deti bola pripravená 

biblická lekcia - “Boh hľadí na moje srdce”, ktorú mala zb. kaplánka Z. Kubačková. 

Ukážkovou formou, na základe rôznych postáv z rozprávky Šmolkovia – sa snažila deťom 

poukázať na mnohé rôzne dary, ktoré máme rozvíjať medzi sebou. Poukázala aj na 

“Gargamela” – diabla, ktorý prichádza a nás pokúša a snaží sa nám urobiť zle. Deti si 

spievali detské pesničky a spoločne sa modlili. Po biblickej časti, si deti vyrobili 

šmolkovské čiapky, a začala pre nich súťaž so šmolkami. Počas ďalšieho programu mohli 

deti pozerať šmolkovské rozprávky, skákať na trampolíne, pochutili si na šmolkovskej 

zmrzline a na koniec prišlo aj prekvapenie šmolkovská torta. Ďakujeme Pánu Bohu za 

krásne počasie i za všetko Jeho požehnanie. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek 

spôsobom pomohli či už pri príprave, počas, i po skončení programu. 

 

B/ Detský biblický tábor  – 01.07. - 03.07.2013 

 téma tábora: Skúška odvahy - život proroka Daniela a jeho troch priateľov. Počas troch 

dní sa deti zaoberali tým, aký život mal Daniel v babylonskom zajatí na kráľovskom 

dvore, a cez aké skúšky musel prejsť, aby dokázal svoju vernosť Pánu Bohu  Prvý deň -

 Zachovaj svoj život čistý pred Bohom. Druhý deň - Uctievaj jedine svojho Boha. Tretí 

deň - Boh trestá každý hriech. Každý deň program trval od 9.00 – 17.00 hod. Deti 

pracovali s pracovným zošitom, kde mali biblické texty,  rôzne úlohy, omaľovánky. 

V rámci programu boli rôzne hry, súťaže a zábava. Pre deti bola zabezpečená desiata aj 

olovrant, a o obedy sa postarala reštaurácia Flóra v Soli. Detský tábor pripravila Zuzana 

Kubačková a Martina Antolová. Tábora sa zúčastnilo 30 detí. 
 

C/ Mikulášsky večierok – 15.12.2013 

 sa konal o 15:00h. sa v Zb. dome v Soli. V rámci večierka sa spievali detské pesničky na 

oslavu Božiu, deti sa modlili a počúvali Božie slovo, ktoré im sprostredkovala s. kaplánka 

Z. Kubačková. V programe boli i rôzne aktivity, ktoré deti zaujali a nakoniec prišiel aj 

Mikuláš…                     

 

VIII. Zborová práca s dorastom a mládežou: 

 

A/ Mládežnícka víkendovka – 18. – 21.07.2013 

 sa konala v našom CZ po prvý krát. Určená bola pre všetkých mladých, ktorí chceli 

stráviť čas so starými ale aj novými priateľmi, vyskúšať nové veci, no v prvom rade prežiť 

čas v spoločenstve s Bohom a nabrať novej sily. Téma prvej víkendovky bola „So mnou 

vždy môžeš rátať“, kde na životoch postáv zo Starej zmluvy, ako je napríklad Abrahám, 

Dávid, Daniel, Jób a iných, si poukazovali na Božiu prítomnosť a požehnanie v našich 

životoch. Jednou z hlavných priorít bolo aj zlepšenie a utužovanie vzťahov medzi 
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mladými. Piatkové ráno sa začalo skorým budíčkom a odchodom na hodinovú prechádzku 

smerom do Rudlova a odtiaľ cez pole do Zámutova. V Zámutove bola odštartovaná veľká 

hra „SoľanRace“. V sobotu ráno hneď po budíčku mládežníci začali ráno s Bohom a to pri 

chválach a modlitbách so zborovou kapelou Prázdny kríž. Po spoločných raňajkách  

pokračovali koncertom a témou o Jóbovi a o jeho vytrvaní vo viere aj v skúškach. Deň 

pokračoval ešte pri rôznych hrách, neskôr opäť večerných skupinkách a rozprávaní 

o životoch Jonáša, Abraháma a Dávida. Víkendovka sa ukončila po službách Božích 

spoločnými modlitbami a vďakou Bohu za úžasný čas v spoločenstve. 

 

B/ Biblický tábor pre dorast a mládež – 07. – 12.08.2013 

 tak ako každý rok, aj tento rok strávila mládež a dorast spoločný čas na biblickom tábore 

nazývaným aj “stanovačka”.   

Téma: Som Boží bojovník. V rámci tejto témy sa mladí zamýšľali nad veršami z listu 

Efezským 6, 14-17, kde si každý večer približovali Božiu výzbroj. Počas týchto dní boli 

pripravené aj mnohé aktivity, grilovačka, večerná diskusia na tému facebook. 

Samozrejmosťou bola účasť na nedeľných službách Božích, kde mládež a dorast aj 

zaspievali hymnu “stanovačky”: Ty si mojou láskou. V nedeľu večer bolo spoločenstvo 

pri Večeri Pánovej so spoveďou. Tábora sa zúčastnilo 26 mládežníkov a dorastencov. 

 

C/ Silvestrovský večierok – 31.12.2013 

 v posledný deň v r. 2013 sa v Zborovom dome v Soli konal už tradičný silvestrovský 

večierok pod názvom “MOVIE NIGHT”. Každý z prítomných mal prísť preoblečený za 

nejakú filmovú postavu. Počas silvestrovského večierka boli rôzne aktivity, do ktorých sa 

zapájali aj prítomní. O 23:30h. sa spevom mládežníckych piesní začala duchovná časť, 

ktorú viedol zborový farár. Spoločnými modlitbami prítomní vstúpili do Nového roku 

2014.  

 

IX. Zborová práca so ženami: 

 

A/ Stretnutie žien – 10.03.2013 

 sa konalo o 15:00h. v Zb. dome v Soli. V úvode br. zborový farár privítal všetky prítomné 

ženy. V rámci programu sa spievali piesne z evanjelického spevníka, s. kaplánka prečítala 

biblický text a s. dozorkyňa V. Ďorďovičová sa pomodlila. Na tomto stretnutí prednáškou 

na tému: Mária – matka Ježišova, poslúžila zb. kaplánka Z. Kubačková. Prednáška bola 

rozdelená na štyri časti, a to Mária z pohľadu Biblie, katolíckej a evanjelickej cirkvi, a 

Mária ako vzor. Po prednáške bola zaujímavá diskusia na túto tému. Ženy na stretnutí od 

CZ dostali magnetky s názvom témy: Mária – matka Ježišova a biblický verš: “Mocný 

učinil so mnou veľké veci, a sväté je Jeho meno.” (Lk 1,49). Okrem tejto magnetky, ženy 

dostali lopáriky, ktoré vyrobil br. Ján Ďorďovič zo Zámutova, ktorému úprimne 

ďakujeme. Po oficiálnej časti bolo pre ženy pripravené malé pohostenie. 

 

B/ Spoločenstvo žien: 

 18.03.2013 – 18:00h. -  Zborový dom Soľ 

V zborovom dome s. kaplánka privítala prítomné sestry, a stretnutie začala modlitbou. Po 

prvej piesni sa zamýšľala nad biblickým textom Lk 9,56: „Syn človeka neprišiel zatratiť 

ľudské duše, ale zachrániť.“ Po modlitbách a druhej piesni, si sestry začali z rôznych 

materiálov vyrábať jarnú alebo veľkonočnú dekoráciu na vchodové dvere. 

 

 25.11.2013 – 18:00h. -  Zasadačka farského úradu Soľ 

tradíciou pre sestry z cirkevného zboru sa stalo spoločne si vyrábať adventné vence.  Aj 

pred začiatkom adventu sa stretli, aby sa aj modlitbami a slovom Božím pripravili na 

príchod Pána Ježiša. Stretnutie otvorila s. kaplánka Z. Kubačková privítaním, a prvou 

piesňou. Po piesni sme sa zamýšľali nad slovami proroka Izaiáša: „Vôl pozná svojho 
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gazdu i osol jasle svojho pána, Izrael nepozná, môj ľud nechce chápať.“ (Iz 1,3). Po 

modlitbách a druhej piesni sa sestry pustili do tvorby a aranžovania rozmanitých 

adventných vencov. Občerstvili sa aj čajom a zákuskami. Tohto stretnutia sa zúčastnilo 9 

žien a 4 deti. 

 

 Pečenie vianočných oblátok v CZ.  

Už štvrtý rok ochotné sestry piekli v našom CZ oblátky. Na každého člena sa rátajú 2 ks, 

ide teda iba o symbolický dar. Ďakujeme všetkým sestrám v Zámutove, v Čaklove, 

a v Soli, ktoré tieto oblátky pre Vás všetkých napiekli. Ďakujeme aj všetkým deťom, 

dorastu a mládežníkom, že tieto oblátky rozniesli po našich evanjelických domácnostiach. 

Ďakujeme aj Vám všetkým, že ste tieto deti aj oblátky prijali, rovnako aj za Vaše 

milodary. 

 

X. Stretnutie ľudí v dôchodkovom veku – 20.10.2013: 

 k mesiacu október patrí vyjadrenie úcty našim starším. Preto sa pri tejto príležitosti 

každoročne aj v našom CZ konajú stretnutia s našimi staršími bratmi a sestrami. Tento rok 

sa starší stretli v ev. chráme Božom v Soli na nešporných službách Božích. Prítomné 

sestry a bratov na úvod privítala s. dozorkyňa Viera Ďorďovičová, ktorá sa prihovorila 

básňou z vlastnej tvorby. Na službách Božích liturgovala a kázňou slova Božieho 

poslúžila s. kaplánka Z. Kubačková. V kázni porovnávala náš život s Mojžišom, ktorý 

svojmu národu vo svojej rozlúčkovej reči pred smrťou odovzdával dôležité posolstvo. 

Každý z nás má podobné poverenie a úlohu, ako Mojžiš. Každý z nás sa narodil z Božej 

milosti, a každého, kto bol pokrstený, berie Boh do svojej opatery a ochrany. Aj nám znie 

Božie uistenie, že počas celého života nás Boh neopustí, ale bude nás sprevádzať. Pre 

bratov a sestry bola pripravená aj sviatosť Večera Pánova so spoveďou, ktorú všetci 

prítomní s kajúcim srdcom prijali. Po službách Božích sa všetci presunuli do zborového 

domu, kde pri občerstvení zotrvali vo vzájomných rozhovoroch a spoločenstve. Na 

pamiatku si každý odniesol domov záložku s biblickým textom: „Niet takého, ako je Boh 

Ješúrúnov, ženie sa po nebi na pomoc tebe vo svojej velebe po oblakoch. Útočišťom je ti 

Boh odveký a dolu vládnu večné ramená. On zahnal pred tebou nepriateľa. Preto prebýva 

Izrael v bezpečí, prameň Jákobov je osobitne v krajine obilia a muštu a z jeho neba 

kvapká rosa. Blahoslavený si, Izrael! Kto ti je podobný? Ľud, zachránený Hospodinom; 

On je tvojím ochranným štítom, tvojím slávnym mečom! Lichotiť ti budú tvoji nepriatelia, 

ty však budeš kráčať po ich výšinách.“ (5M 33,26-29). 

 

XI. Zborové dni – 31.08. – 02.09.2013: 

 „Bez viery nie je možné páčiť sa Bohu. Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že 

Boh je a odplatí sa tým, ktorí Ho hľadajú.” (Žid 11,6) Tento biblický verš z Listu Židom 

sa stal ústredným motívom zborových dní nášho cirkevného zboru. 

 zborové dni začali v piatok misijným večerom pre dorast a mládež, na ktorom si biblické 

slovo pripravil zb. farár Ľ. Kubačka. Vysvetlil mladým ľuďom, že Pán Boh má iné kritéria 

ako my, podľa ktorých nás hodnotí. 

 sobotňajšie doobedie patrilo tradične športovým turnajom. Tento rok sa hral futbalový a 

stolnotenisový turnaj. Výsledky stolnotenisového turnaja: 1. Ľuboš Kubačka; 2. Matej 

Matta; 3. Miroslav Pališin. Svoje miesto v rámci Zborových dní si každý rok nájdu aj naši 

najmenší, preto poobede sa farský areál začal zapĺňať menšími i väčšími deťmi. Deti si 

spoločne pozreli animovaný biblický príbeh o Abrahámovi, na ktorý zb. kaplánka Z. 

Kubačková nadviazala biblickú tému. V nej sa deťom snažila vysvetliť rozdiel medzi tým, 

ako sa chceme páčiť ľuďom a tým, ako sa môžeme páčiť Pánu Bohu. Deti veľmi zaujala 

aj športovejšia časť programu, pretože pre nich profesionálny hasič br. Peter Jakubov 

z Čaklova pripravil zlaňovaciu dráhu, na ktorej sa mohli pospúšťať a vyskúšať si svoju 

odvahu. Odreagovať sa deti mohli aj v tvorivých dielňach, ktoré viedla s. Alena Balent – 

Nováková, a z ktorých si odniesli domov pekné, aj praktické výtvory. V rámci zábavy deti 
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súťažili v zaujímavých disciplínach, ktoré si pripravili presbyterka Martina Antolová 

a Janette Grácová. Na tvár deťom kreslila Petra Kmecová. O 17.00h. sa náš ev. kostol 

v Soli zaplnil veriacimi, ktorý sa chceli zúčastniť oficiálneho otvorenia zborových dní, na 

čele s br. farárom a s. dozorkyňou. Na tomto otvorení zaznel zhudobnený verš – založený 

na biblickom veršíku z Listu Židom. Po otvorení sestra kaplánka privítala nášho hlavného 

hosťa  – s. Katarínu Valčovú, ktorá pôsobí v Biblickej škole v Martine a na Žilinskej 

univerzite ako pedagogička. Pripravila si tému – Viera ako dar Boží – ako nájsť vieru 

v liturgii cirkvi. Vo svojej veľmi zaujímavej a erudovanej prednáške sa zaoberala tým, čo 

je to vlastne viera, ako sa prejavuje nielen v našom osobnom súkromnom živote, ale 

vyzdvihla to, že vieru by sme si mali budovať najmä v spoločenstve veriacich. 

V poslednej časti svojej prednášky rozobrala poriadok služieb Božích, kde v každej 

súčasti vysvetlila nielen historické pozadie, ale aj to, ako sa viera premieta do tohto 

poriadku, a že všetko, čo sa koná na službách Božích, má svoj jasný zmysel. Po prednáške 

sa všetci premiestnili do altánku na malé pohostenie. Večerný program, ktorý sa konal 

v kostole, hudobne zastrešovala hudobná skupina Hmla z CZ Hanušovce nad Topľou. 

Okrem modlitby zaznelo aj večerné zamyslenie s. Kataríny Valčovej. Mládežníci si 

pripravili kvíz, do ktorého vtiahli dobrovoľníkov z nášho CZ, aby si zasúťažili zo znalostí 

o svojom cirkevnom zbore. 

 nedeľa sa niesla v znamení slávnostných služieb Božích, na ktorých liturgovali domáci 

kňazi – manželia Kubačkoví spolu so s. Katarínou Valčovou, ktorá poslúžila aj zvesťou 

Božieho slova. V rámci služieb Božích sa prisluhovala sviatosť Večera Pánova so 

spoveďou, počas ktorej hrala domáca skupina Prázdny kríž. Keďže tento deň bol 

posledným prázdninovým dňom, všetky deti – škôlkari, školáci, študenti stredných aj 

vysokých škôl, a aj všetky učitelia a pedagógovia, si prišli k oltáru pre Božie požehnanie 

do nového školského roku. Program spestrila spoločná pieseň Dianky Grácovej a Rebeky 

Kubačkovej, pieseň mládeže aj vystúpenie spevokolu. Po skončení služieb Božích 

prítomní ešte ostali v chráme, pretože brat farár so sestrou dozorkyňou oficiálne ukončili 

zborové dni. Na záver boli všetci pozvaní do Základnej školy na spoločný obed. 

 ďakujeme Hospodinovi za Jeho milosť, s ktorou sa k nám dennodenne skláňa a 

požehnanie, ktoré sme mohli počas zborových dní prijať. Aj tieto zborové dni nás 

povzbudili a utvrdili vo viere. Veď napokon: „Bez viery nie je možné páčiť sa Bohu.“ 

 

XII. Túra na Šimonku – 06.07.2013: 

 v sobotu ráno v Zámutove pred Opálom bol zraz už na tradičnú túru. 30 bratov a sestier 

privítal br. zborový farár a v modlitbe poďakoval za krásny deň a prosil nebeského Otca, 

aby požehnal výstup na Šimonku. Po modlitbe sa všetci zúčastnení spolu vybrali na túru. 

Počas cesty prebiehali vzájomné rozhovory a pekné spoločné chvíle. Po túre bola 

spoločná opekačka. 

 

XIII. Vianočný koncert – 22.12.2013: 

 v 4. adventnú nedeľu, o 17:00h. v ev. a. v. kostole v Soli sa konal vianočný koncert 

kvarteta. Kvarteto zaspievalo vianočné piesne, ktoré chytili za srdce nejedného 

poslucháča, ktorý si s nimi zaspieval. V rámci koncertu zaznelo i biblické zamyslenie, 

ktoré mal Peter Mihoč – tajomník biskupa VD. Na koncerte bolo prítomných 110 ľudí. 

 

XIV. Hudobná skupina – Prázdny kríž:  

 sa vďaka Bohu v roku 2013 stretávala na hudobných skúškach v Zborovom dome v Soli. 

Podieľala sa aj na týchto akciách: 

apríl                 Soľ – stretnutie konfirmandov po 30., 50., 60. r. 

máj    Vranov nad Topľou – Gospelsong 
máj        Soľ – Konfirmácia 

jún                   Soľ – Deň detí  

jún      Soľ – sobáš 
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júl                    Soľ – mládežnícka víkendovka 

júl        Záriečie pri Púchove – SEMFEST 

august      Soľ – Sobáš  

september Zborové dni – Soľ 

december Soľ - 1. sviatok vianočný 
     Zúčastnila sa viacerých hudobných kresťanských aj nekresťanských podujatí, na ktorých 

jej členovia čerpali duchovne aj hudobne. 
     Do kapely prišli noví členovia z cirkevného zboru Hanušovce nad Topľou a to Maroš 

Pališin – bicie nástroje a Lukáš Šellong – elektrická gitara. 

     Kapela je veľmi vďačná ev. a. v. cirkevnému zboru v Soli za poskytnutie Zb. domu na 

zvukové skúšky a za to, že ju podporuje v rôznych oblastiach. Aj vďaka tomu môžu rásť na 

poli duchovnom ako aj na poli hudobnom. Zvlášť všetkých vás prosíme o modlitby za 

požehnanie všetkých ďalších akcií, na ktorých kapela bude hrať, aby jej práca bola prácou na 

Božej vinici a aby Pán Boh mohol cez nás premieňať ešte mnohé ľudské srdcia... 

     Hudobná skupina Prázdny kríž túži pokračovať v ceste za Pánom Ježišom aj v roku 2014 

a hrať a spievať práve Jemu - živému Bohu na chválu. 

                                                             (Vypracoval za kapelu Prázdny kríž Mgr. Matúš Boroš) 

 

Tabuľka č.8 

8. VÝCHOVNÁ PRÁCA 

 

A/ DETSKÁ BESIEDKA: 

 v r. 2013 sa opäť začalo pracovať s deťmi na detských besiedkach – okrem Soli a Čaklova 

– aj v Zámutove i v Hlinnom. 

 konala sa počas januára do decembra 2013, okrem prázdnin. 

 miesto: Soľ – zasadačka farského úradu; Čaklov, Zámutov, Hlinné: sakrestia. 

 deti z detských besiedok vystupujú aj v rámci služieb Božích. 

 obsah: apoštol Pavel, 10 Božích prikázaní a iné biblické lekcie. 

 vyučujúci: Soľ – Z. Kubačková - zborová kaplánka, Martina Antolová, Denisa 

Polahárová; Čaklov – Klaudia Jakubová; Zámutov: Dávid Hrivňák, Miroslav Hrivňák; 

Hlinné: Alexandra Jenčová. 

 

B/ ŠKOLSKÁ NÁBOŽENSKÁ VÝUČBA: 

 výučba náboženstva prebiehala v r. 2013 na základných školách, Zámutov, Soľ, Hlinné. 

Vyučovalo sa podľa učebných osnov. Na ZŠ vyučovala: Mgr. Zuzana Kubačková – 

zborová kaplánka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK DETI - DB DORAST MLÁDEŽ DOSPELÍ ŽENY RODINY SPEVOKOL 

poč. účasť poč. účasť poč. účasť poč. účasť poč. účasť poč. účasť poč. členov 

2012 79 20 40 20 41 17 27 40 3 17 1 80 1 25 

2013 127 24 40 10 43 20 24 41 2 12 1 50 1 22 
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Tabuľky č. 9 – 10 

Školský 

rok 

Základná škola Stupeň Počet 

žiakov 

Spolu Čas vyučovania 

2012/2013 

 

ZŠ SOĽ 

 

 

I. stupeň 

 

12  Št: 12:40 - 13:25h. 

II. stupeň 

 

13 25 Po: 12:40 – 13:25h. 

       13:30 – 14:10h. 

ZŠ ZÁMUTOV 

 

 

I. stupeň 

 

3  St:  12:40 – 13:25h. 

II. stupeň 

 

6 9 St: 12:40 – 13:25h. 

ZŠ HLINNÉ 

 

I. stupeň 

 

4 

 

4 

 

Ut: 13:00 – 13:40h. 

 

V šk. r. 2012/2013 sa na ZŠ – Soľ, Zámutov, Hlinné vyučovalo spolu 38 žiakov! 

9. ČINNOSŤ PRESBYTERSTVA 

POČET PRESBYTEROV: 46. – MUŽOV: 28; ŽIEN: 18. 

NÁHRADNÍ PRESBYTERI: 6. – MUŽI: 3; ŽENY: 3. 

POČET A OBSAH ZASADNUTÍ: 2; 

 07.02.2013 – 18:00h.; zasadačka farského úradu Soľ – výročné presbyterstvo; 

zhodnotenie r. 2012 po duchovnej a hmotnej stránke, plán duchovných aktivít na r. 2013, 

správa o hospodárení za r. 2012, zápisnica hospodárskeho výboru, návrh rozpočtu na r. 

2013, rôzne. Účasť presbyterov: 41. 

 26.11.2013 – 18:00h.; zborový dom Soľ – zborové presbyterstvo – programom bolo 

riešenie sťažnosti, o ktorej zborové presbyterstvo rozhodlo ako o neopodstatnenej a 

bezpredmetnej. Účasť presbyterov: 39. 

 

10. ČINNOSŤ VNÚTROMISIJNÉHO A HOSPODÁRSKEHO VÝBORU 

 Vnútromisijný výbor: 

28.01.2013– 17:00h. – zasadačka farského úradu Soľ 

Program: hodnotenie duchovných aktivít v rámci r. 2012; príprava a návrhy na duchovný plán 

na r. 2013; 

 

 

Školský 

rok 

Základná škola Stupeň Počet 

žiakov 

Spolu Čas vyučovania 

2013/2014 ZŠ SOĽ 

 

 

I. stupeň 

 

12  Št:   12:40 – 13:25h. 

II. stupeň 

 

13 25 Po:  12:40 – 13:25h. 

        13:30 – 14:10h. 

ZŠ ZÁMUTOV 

 

 

I. stupeň 

 

3  St:   12:40 – 13:25h. 

II. stupeň 3 6 St:   12:40 – 13:25h. 

ZŠ HLINNÉ I. stupeň 3 3 Ut:   13:00 – 13:40h. 

 

V šk. r. 2013/2014 sa na ZŠ – Soľ, Zámutov, Hlinné vyučovalo spolu 34 žiakov! 



14 

 

11.04.2013 – 18:00h. – zasadačka farského úradu Soľ  
Program: príprava zborových dní 2013, zostava 3 – dňového programu, výber biblického 

verša, výber prednášajúcich, kazateľa; príprava dňa detí. 

 

 Hospodársky výbor: 

28.01.2013 – 18:30h. – zasadačka farského úradu Soľ 

Program: kontrolovanie, revízia účtovných dokladov za štvrtý kvartál r. 2012, prerozdeľovali 

sa výdavky, zostavoval sa rozpočet na r. 2013, diskusia k hospodárskym záležitostiam CZ. 

21.10.2013 – 18:00h. – zasadačka farského úradu Soľ 

Program: kontrola pokladničných dokladov za druhý a tretí kvartál 2013, rozdelenie 

spoločných výdavkov, spoločná diskusia. 

 

11. MIMORIADNE PRÍLEŽITOSTI V ZBORE 

Medzi tieto príležitosti patria rôzne slávnosti i duchovné aktivity počas roka.  

 

I. Ekumenické bohoslužby: 

A/ 24.01.2013 – rím. – kat. kostol Čaklov: 

 ekumenická bohoslužba sa konala v Čaklove v rímskokatolíckom kostole o 18:00h. 

Spoločenstvo v chráme tvorili veriaci z evanjelickej, rímsko i grécko katolíckej cirkvi. 

Bohoslužbu viedli: I. Jakubík r. k. farár, Ľ. Kubačka – kazateľ, Slavomír Pálfy gr. k. 

farár.  

B/  25.01.2013 – rím. – kat. kostol Soľ: 

 ekumenická bohoslužba sa konala o 18:00h. Bohoslužbu viedol rímskokatolícky farár zo 

Soli Jozef Polák, Gustáv Nagy – r.k. kaplán, ev. a.v. farár Ľ. Kubačka s manželkou Z. 

Kubačkovou – kaplánkou, kazateľom bol gr. kat. farár z Rudlova Peter Olšavský. 

 

II. Úvod zborovej dozorkyne do funkcie: 

 v 3. nedeľu po Veľkej noci – 21.04.2013, v rámci slávnostných služieb Božích v Soli 

uviedol br. senior ŠZS Mgr. Ján Velebír do funkcie zborovej dozorkyne Vieru 

Ďorďovičovú. Okrem úvodu, br. senior ŠZS J. Velebír bol slávnostným kazateľom i 

liturgom – spolu so zb. farárom Ľ. Kubačkom. V rámci služieb Božích zaspieval zborový 

spevokol dve piesne (Čože som Pane môj, Prichádzam k Tebe aký som); prihovorila sa s. 

dozorkyňa V. Ďorďovičová. K uvedenej sa prihovorili br. zástupca zb. dozorkyne Dušan 

Berta, zborový farár, i brat senior. S. dozorkyni prajeme do jej služby hojnosť Božieho 

požehnania… 

 

III.  Stretnutie konfirmandov po 30., 50., 60. r.: 

 v 4. nedeľu po Veľkej noci – 28.04.2013 sa v našom CZ konalo stretnutie konfirmandov 

po 50. rokoch. Okrem nich sa z vlastnej iniciatívy stretli konfirmandi po 30. a 60. rokoch. 

O 09:30h. sa slávnostným vstupom jubilejných konfirmandov po 30., 50., 60. r. na čele s 

predsedníctvom CZ do ev. chrámu v Soli začali slávnostné služby Božie s Večerou 

Pánovou a so spoveďou. Tieto služby Božie slúžil zb. farár Ľ. Kubačka.  Br. farár sa k 

jubilejným konfirmandom prihovoril na základe Písma Svätého – Kol 3,12-15. K 

jubilejným konfirmandom sa prihovorila s. dozorkyňa V. Ďorďovičová. Za jubilejných 

konfirmandov vystúpila s modlitbou i s poďakovaním s. Anna Mattová zo Zámutova. V 

rámci služieb Božích vystúpila i skupina Prázdny kríž. Po skončení služieb Božích sa pre 

pozvaných hostí konal slávnostný obed v jedálni ZŠ v Soli.  

 

IV. Pamiatka posvätenia obnoveného chrámu a Zb. domu v Soli – 15. výročie: 

 25.08.2013 – v 13. nedeľu po Svätej Trojici o 09:30h. v ev. kostole v Soli sme si 

pripomínali 15. výročie od posvätenia obnoveného chrámu a Zb. domu. Na službách 

Božích kázal zborový farár Ľ. Kubačka na základe biblického textu z 1 Kor 3,16. V rámci 

služieb vystúpil i domáci zborový spevokol. 
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V. Zborový zájazd – Žilina – Rajecká Lesná – Rajecké Teplice: 

 13.10.2013 - 50 ľudí. Br. farár sa na začiatku zájazdu pomodlil a vyprosil Božie 

požehnanie pre celý deň. O 09:00h. začali slávnostné služby Božie pri pamiatke 

posvätenia žilinského chrámu. Na týchto službách Božích okrem domáceho br. farára 

Mgr. Mariána Kaňucha, liturgoval – kázal ThDr. Peter Švehla – farár z CZ Skalica, 

liturgoval a prihovoril sa br. farár Ľ. Kubačka. Po skončení služieb Božích bolo posedenie 

v zborovej miestnosti, kde zb. farár predstavil život CZ v Žiline. Po posedení bol spoločný 

obed v Rajeckých Tepliciach. Z Rajeckých Teplíc účastníci zájazdu išli do Rajeckej 

Lesnej pozrieť slovenský Betlehem. Z R. Lesnej sa zastavili v Rajci v modlitebni, kde ich 

taktiež veľmi milo prijali. S. kurátorka porozprávala o živote tejto filiálky  

 

VI. Odhalenie pamätníka sedliackeho povstania pri ev. a.v. kostole v Zámutove: 

 konalo sa 10. augusta 2013 pod záštitou Obecného úradu a Matice slovenskej. Náš 

cirkevný zbor vytvoril iba priestor pre tento pamätník na žiadosť Obecného úradu. Na 

odhalení pomníku sa zúčastnilo predsedníctvo cirkevného zboru i niektorí členovia nášho 

zboru. 

 

VII. Športové dni mládeže ŠZS: 

 sa konali 28.–29.08.2013 v účelovom zariadení Helianthus na Sigorde. Na ŠDM sa 

zúčastnili 4 tímy z nášho dorastu a mládeže. Dva tímy volejbalové a dva tímy futbalové. V 

kategórii mládež – futbal – naši mládežníci výhrou nad obhajcom titulu, mládežníkmi z 

CZ Hanušovce nad Topľou získali 1. miesto. Srdečne gratulujeme! Vo volejbale mládež 

získala 3. miesto. Taktiež úprimne blahoželáme! 

 

VIII. Olympiáda SEM: 

 konala sa v Dolnom Kubíne v dňoch 27. – 29.09.2013. 

 naši mládežníci reprezentovali nielen náš cirkevný zbor, ale i šarišsko – zemplínsky 

seniorát vo futbale. Umiestnili sa na 2. mieste, ku ktorému im srdečne blahoželáme. 

 

IX. Evanjelizačné stretnutie ŠZS: 

 vnútromisijný výbor šarišsko-zemplínskeho seniorátu aj tento rok pripravil evanjelizačné 

stretnutie, ktoré sa konalo 27.10.2013 o 15:00h. v našom ev. chráme Božom v Soli. 

Prítomných bratov a sestry z viacerých cirkevných zborov privítal vedúci tejto sekcie br. 

farár Jaroslav Majer zo Zlatého. Po ňom sa mikrofónov ujali naše dievčatá – Rebeka 

Kubačková a Dianka Grácová, ktoré zaspievali spoločnú pieseň, za ktorú si vyslúžili 

veľký potlesk. Po príhovore a privítaní domácim br. farárom Ľ.  Kubačkom vystúpil 

domáci spevokol s dvoma piesňami. Po speve sa dostal k slovu hlavný hosť tohto 

stretnutia – br. farár Ján Bakalár z Prešova, ktorý si pripravil tému založenú na biblickom 

citáte z Listu Židom: „Slovo Božie je živé a mocné.“ (Žid 4,12). Prednášku si rozdelil na 

dve časti – v prvej urobil prierez cez dejiny – od Cyrila a Metoda a ich dielo na 

sprístupnení Biblie obyčajnému ľudu, cez reformáciu až po význam Kralickej Biblie. 

V nej poukázal na to, ako ľudia túžili po zrozumiteľnom slove Božom, ktoré by si mohli 

čítať a uchovávať v srdci, a ako veľmi si ho vážili. V druhej časti sa zameral na biblický 

verš – a apeloval na potrebu čítania slova Božieho aj dnes. Veď Boh zasahuje do našich 

životov aj skrze svoje Slovo, ktoré sa nás bytostne dotýka a má pri nás veľkú moc. Po 

modlitebnej chvíli br. farár Majer poďakoval organizátorom, prednášateľovi, aj 

speváčkam a hudobníkom. Počas celého stretnutia svojou hudbou sprevádzala domáca 

hudobná skupina Prázdny kríž, a spoločne sme zaspievali dve piesne z nášho 

evanjelického spevníka.  

 

X.  Návštevy a účasti na jednotlivých podujatiach, iné aktivity: 
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a/ účasť zborových presbyterov na školení presbyterov ŠZS – 03.03.2013 – Bystré: 

Témou stretnutia boli dve prednášky na tému: Čím sa sýtiš? – ktorú predniesol Mgr. Ondrej 

Kolárovský – farár CZ Košice – Terasa; Je paragraf v cirkvi ohybný? – ktorú predniesol Mgr. 

Vladimír Ferenčík - farár CZ Liptovský Mikuláš. Na tomto školení sa zúčastnili presbyteri z 

Čaklova: 8; zo Soli: 4; z Hlinného: 1, zo Zámutova 2. Spolu 15. 

 

b/ účasť na seniorálnom konvente ŠZS ECAV – 06.04.2013 – Lopúchov: 

     Predsedníctvo CZ spolu so 4 delegátmi, (Ľ. Kubačka, V. Ďorďovičová, Š. Hajník, V. 

Nemcová, M. Pališin, A. Plachá) sa zúčastnili seniorálneho konventu ŠZS, ktorý sa konal v 

CZ ECAV Lopúchov. Na konvente sa hodnotil život seniorátu po duchovnej i hmotnej za r. 

2012. Na konvente bol za riadneho presbytera ŠZS zvolený Ľuboš Kubačka.  

 

c/ účasť na školení pracovníkov detských besiedok – 20.04.2013 – zb. kaplánka z učiteľmi det. 

besiedok z nášho CZ; 

 

d/ návšteva zborovej kaplánky Z. Kubačkovej v CZ ECAV Púchov, na základe pozvania zb. 

farára – slúžila 3 služieb Božích v CZ  i na filiálke – 05.05.2013. 

 

e/ účasť 12 detí z detskej besiedky na Dávidovej harfe ŠZS – 08.06.2013 – Bystré. 

 

f/ účasť zborového farára Ľ. Kubačku i zborovej kaplánky Z. Kubačkovej na gréc. – kat. omši 

v Soli pri 5. výročí od posvätenia chrámu – 30.06.2013. 

 

g/ účasť členov CZ  na Misijných dňoch VD ECAV 11.-14.07.2013 Liptovský Mikuláš. 

 

h/ účasť zborového farára  na slávnostiach obce – Jastrabie / Topľou – 21.07.2013. 

 

i/ účasť členov CZ na Dištriktuálnom dni VD ECAV – 28.07.2013 – Poprad. 

 

j/ účasť zborového farára na gr. – kat. omši pri pamiatke posvätenia chrámu v Hlinnom – 

11.08.2013. 

 

k/ účasť zb. farára i zb. kaplánky na posviacke gr. – kat. farského úradu v Rudlove – 

29.09.2013. 

 

l/ účasť zb. farára na posviacke rím. – kat. kostola v Soli – 05.10.2013. 

 

m/ účasť členov CZ  na stretnutí mužov a žien ŠZS – 10/2013 – Richvald. 

 

n/ účasť,  príprava, vedenie zb. kaplánky Z. Kubačkovej na stretnutí spevokolov ŠZS 

17.11.2013 v Hencovciach a 24.11.2013 v Prešove. 

 

o/ účasť zborového spevokolu na prehliadke spevokolov ŠZS – 17.11.2013 – Hencovce. 

 

XI. Pracovný program zborového farára a účasť na zasadnutiach farára a kaplánky a iné: 

 administratívne záležitosti po celý rok, celá agenda, k tomu patrí i rôzne vybavovanie 

stránok, pastorálnych rozhovorov a iné... 

 pravidelné poradné stretnutie predsedníctva CZ; 

 prípravné stretnutia zb. farára a zb. kaplánky pred rôznymi duchovnými aktivitami; 

 január 2013: 

11.01.2013 – jednanie na OÚ v Čaklove; 

14.01.2013 – seniorátna pastorálna konferencia Merník; 

18.01.2013 – pracovné stretnutie ohľadom ekumény – Soľ; 
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19.01.2013 – pracovné stretnutie ohľadom ekumény – Čaklov; 

19.01.2013 – účasť zb. kaplánky na VMV ŠZS – Marhaň; 

27.01.2013 – porada predsedníctva CZ po službách Božích v Čaklove – oprava kostola; 

 február 2013: 

04.02.2013 – seniorátna pastorálna konferencia – Michalovce; 

15.02.2013 – dištriktuálna pastorálna konferencia – Partizánska Ľupča; 

 marec 2013: 

11.03.2013 – jednanie v Slovenskej Sporiteľni; 

23.03.2013 – stretnutie mamičiek ŠZS – zb. kaplánka – pomoc pri príprave; 

- prisluhovanie Večere Pánovej v domácnostiach; 

 apríl 2013: 

03.04.2013 – pracovné stretnutie Clematis; 

08.04.2013 – seniorátna pastorálna konferencia – Pozdišovce; 

15.04.2013 – valné zhromaždenie ZED – Tále; 

22.04.2013 – všeobecná pastorálna konferencia – Zvolen; 

30.04.2013 – pracovné stretnutie na OÚ v Čaklove; 

 máj 2013: 

06.05.2013 – seniorátna pastorálna konferencia – Sigord; 

20.05.2013 – jednanie predsedníctva CZ ohľadom opravy kostola; 

21.05.2013 – stretnutie predsedníctva CZ s presbytermi z Čaklova – oprava kostola; 

23.05.2013 – stretnutie predsedníctva CZ s presbytermi z Čaklova – oprava kostola; 

30.05.2013 – stretnutie predsedníctva CZ s presbytermi z Čaklova – oprava kostola; 

 jún 2013: 

02.06.2013 - porada predsedníctva CZ po službách Božích v Čaklove – oprava kostola; 

06.06.2013 - stretnutie predsedníctva CZ s presbytermi z Čaklova – oprava kostola; 

08.06.2013 – pracovné stretnutie s prípravným tímom ohľadom biblického tábora pre mládež; 

10.06.2013 – výjazd zb. farára, kurátora z Čaklova, Milana Sabovíka, Jozefa Demčáka na  

                      obhliadku reformovaného kostola vo Veľkých Kapušanoch; 

14.06.2013 – účasť zb. farára i kurátora M. Straku na obecnom zastupiteľstve v Čaklove; 

17.06.2013 – pracovné stretnutie predsedníctva CZ s firmou Všehoxut; 

20.06.2013 – podpis zmluvy o dielo – oprava kostola v Čaklove – zb. predsedníctvo; 

21.06.2013 – účasť zb. farára na zasadnutí generálneho súdu – Bratislava; 

 júl 2013: 

22.07.2013 – pracovné stretnutie predsedníctva CZ s presbytermi v Čaklove; 

27.07.2013 – účasť zborového farára na ordinácii vo Vranove nad Topľou; 

29.07.2013 – ukončenie a odovzdávanie funkcie kostolníčky Margity Gajdošovej – za  

                      prítomnosti predsedníctva CZ ; presbyterov z filiálky Čaklov; 

29.07.2013 – prípravné stretnutie ohľadom biblického tábora pre dorast - mládež; 

30.07.2013 – zastupovanie zb. farára na pohreboch v Šamudovciach a Pozdišovciach; 

 august 2013: 

- prípravné stretnutia ohľadom zborových dní 2013; 

 september 2013: 

07.09.2013 – ukončenie a odovzdanie funkcie kostolníka v Soli – za prítomnosti  

                      Dušana Bertu - zástupcu zborovej dozorkyne; 

09.09.2013 – seniorátna pastorálna konferencia + školenie – Prešov; 

25.-27.09.2013 – účasť zb. farára, zb. kaplánky na teologickej konferencii – Banská Bystrica; 

30.09.2013 – poverenie Stanislava Michalíka za kostolníka v Soli za prítomnosti zborového  

                      farára; 

 október 2013: 

03.10.2013 – poverenie Anny Demčákovej za kostolníčku vo filiálke Čaklov za prítomnosti  

                      predsedníctva CZ, kurátora a niektorých členov presbyterstva; 

03.10.2013 – porada s presbytermi v Čaklove; 

06.10.2013 – zastupovanie zb. kaplánky na službách Božích vo Vranove nad Topľou; 
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07.10.2013 – seniorátna pastorálna konferencia – Richvald; 

 november 2013: 

04.11.2013 – seniorátna pastorálna konferencia – Hlinné; 

22.11.2013 – dištriktuálna pastorálna konferencia – Nový Smokovec; 

30.11.2013 – zastupovanie zb. farára na pohrebe v Čiernom nad Topľou; 

 december 2013: 

- prisluhovanie Večere Pánovej v domácnostiach. 

 

12. PASTORÁLNA ČINNOSŤ 

 v r. 2013 sa vykonalo viacej pastorálnych návštev, ako v r. 2012. Cirkevný zbor je 

rozsiahly, a preto sa snažíme vykonávať pastorálne návštevy nielen v matkocirkvi, ale aj 

na filiálkach. Na Zlatníku počas roka navštívim v rámci nešporných služieb Božích všetky 

domácnosti, v ktorých sa vykonávajú tieto služby Božie. Po skončení služieb Božích vždy 

ostanem v domácnosti a spoločne vedieme príjemné rozhovory. 

 skúsenosť z pastorálnych návštev je obohacujúca pre obidve strany. V r. 2014 sa budeme 

snažiť vykonať viacej pastorálnych návštev a hlavne zabezpečiť pastorálne návštevy 

u osamelých starších ľudí, vdov a vdovcov a pomôcť im v ich zložitej situácii aj 

prakticky. 

 

13. MIMOZBOROVÁ ČINNOSŤ ZB. FARÁRA A ZB. KAPLÁNKY 

 zborový farár: náhradný člen za ŠZS na Synodu ECAV na Slovensku, seniorálny 

presbyter ŠZS, náhradný sudca generálneho súdu. 

 zb. kaplánka: školská dekanka ŠZS; vedúca sekcie pre spevokoly ŠZS; členka VMV ŠZS. 

 

14. EVANJELICKÁ TLAČ 

 na farský úrad sa odoberá: Evanjelický posol spod Tatier, Cestou svetla, Evanjelický 

východ. 

 1x bol vydaný zborový časopis: Soliansky evanjelik. 

 internetová zborová stránka: www.ecavsol.sk – spravuje Ľ. Kubačka – zb. farár.  

 

15. ZBOROVÝ ARCHÍV – KNIŽNICA 

 boli v r. 2013 nanovo zriadené a usporiadané podľa CPP ECAV. Vytvorili sa dve 

miestnosti, ktoré sa nanovo zrekonštruovali a do archívu sa zakúpili nové regáli; 

v knižnici ostali pôvodné.  

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

 zborovú kroniku vedie Z. Kubačková – zb. kaplánka. 

 inventár zboru je kontrolovaný inventárnou komisiou, ktorá na výročnom presbyterstve 

podáva správu o kontrole s návrhom na schválenie zborovým presbyterstvom.  

 

16. POČET ČLENOV V CIRKEVNOM ZBORE: 1148. 

 

17. ZÁVER 

 na prvom mieste chcem poďakovať Trojjedinému Pánu Bohu – Otcu, Synu, Duchu 

Svätému za uplynulý r. 2013, ktorý bol náročný po mnohých stránkach, ale predsa sme ho 

zvádli s Jeho pomocou.  

 ďakujem mojej manželke, zborovej kaplánke Z. Kubačkovej za jej zodpovednú a precíznu 

službu. 

 ďakujem s. dozorkyni V. Ďorďovičovej za jej obetavú a náročnú službu, za to, že aj keď 

prišli konkrétne starosti, že to riešila v súlade s Božím slovom, slušne a v poriadku, za 

veľmi dobrú spoluprácu, za ochotný prístup, za čas, ktorý venuje nezištne a z lásky 

tomuto cirkevnému zboru. 

 ďakujem D. Bertovi – zástupcovi zb. dozorkyne za jeho službu v tejto funkcii pre CZ. 

http://www.ecavsol.sk/
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 ďakujem všetkým kurátorom za ich službu, zvlášť chcem poďakovať br. Milanovi 

Strakovi za jeho čas a prácu, ktorú venoval pri oprave kostola v Čaklove. 

 všetkým presbyterom – presbyterkám, s. účtovníčke, pokladníčkam, kostolníkovi 

a kostolníčkam za ich obetavú a na čas zaväzujúcu službu, kantorovi, kantorke, všetkým 

členom vnútromisijného, hospodárskeho, mediálneho výboru, zborovému spevokolu, 

kvartetu, skupine Prázdny kríž za ich prínos aj pre náš CZ, všetkým bratom a sestrám, 

ktorí svojimi milodarmi, oferami, či akýmkoľvek iným spôsobom prispeli na činnosť CZ, 

alebo sa bez nároku na mzdu zúčastnili na brigáde!  

 

SOLI DEO GLÓRIA 

 


