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1.  BIBLICKÝ ÚVOD 
 
Lk 10,38-42: „Keď išli ďalej, vošiel do nejakej dediny. [Do svojho domu] Ho prijala žena menom Marta. 

 Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala Jeho slová. Ale Marta bola 

príliš zamestnaná posluhovaním. Pristúpila (k Nemu) a povedala: Nedbáš, Pane, že mi sestra samej dá 

posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Odpovedal jej Pán: Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ 

sa pre mnohé veci. Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme.“ 

Vážené kresťanské zhromaždenie, milí konventuáli, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! 

     Všetko je o prístupe, o našom postoji. O našej voľbe. Môžeme povedať i o našom výbere. Tak ako sme 

individuálne Bohom stvorené bytosti, tak sme aj každý jedinečný a originálny. So svojou povahou, 

charakteristickými črtami, so svojimi prejavmi, so svojou slobodnou vôľou. A akokoľvek sa na to budeme 

pozerať, vo svojom živote, už myšlienkami, slovami, skutkami vydávame reálne svedectvo, akí sme. Čo si 

vyberáme a ako si vyberáme ten, či onen podiel! 

    A práve aj na tomto výročnom zborovom konvente si na základe evanjelia podľa Lukáša, v príbehu 

o Márii a Marte môžeme všimnúť a prehodnotiť ako sme si vyberali aj v r. 2011. Aký podiel sme si vybrali  

pri príprave duchovného života v cirkevnom zbore v r. 2011? Akým smerom sa uberal život a profil tohto 

zboru? V čom sme si vybrali ako spoločenstvo Ježiša Krista ten správny podiel? A v čom sme sa prehnane 

starali a šírili iba nepokoj a prehnanú starostlivosť a tým znepokojovali aj iných? To sú otázky, ktoré nás pri 

najmenšom nútia sa zamyslieť, ako to v skutočnosti bolo aj v našom cirkevnom zbore. Ako ľudia reagovali 

a pristupovali k svojmu cirkevnému zboru, do ktorého slobodne a dobrovoľne patria!  

     Máme v našom zbore úprimne veriacich, ktorí si vyberali ten správny podiel a zúčastňovali sa života 

v cirkevnom zbore. Ale máme i takých, ktorí sa tiež vybrali podiel, ale taký, ktorí im neumožňoval už 

z rôznych príčin sa nezúčastňovať, alebo jednoducho sa nestotožňujú s tým, že by práve v deň Pánov mali 

sedieť pri nohách Pánových! 

       Netvrdíme ani to, že my sme tí, ktorí si vždy vybrali ten správny podiel! V rámci vedenia zboru 

priznávame i to, že nie všetko sa podarilo spraviť, dokončiť, nie všetko je podľa našich predstáv, 

samozrejme, že sú aj nedostatky, problémy, ktoré bolo treba riešiť. Tiež sme sa možno viacej starali, ako 

načúvali Pánovi Ježišovi Kristovi a sa modlili! Pýtali sme sa: Ako nájsť vhodného kandidáta na funkciu 

zborového dozorcu, ako osloviť ďalších členov nášho zboru, ktorí sú ľahostajnejší. Ako zabezpečiť chod 

cirkevného zboru, aby všetko bolo dobre! Ako vyriešiť ďalšie iné povinnosti, ktoré boli tiež náročné na čas, 

a ktoré sa nedali odložiť. 

    Aj vy ste možno neraz rozprávali, prečo je to tak, a prečo nie inak, ale otázka je na nás všetkých, či sme 

sa len starali a kriticky hodnotili život zboru a posudzovali ho, alebo sme sa modlili? A videli veci z tej 

pozitívnej stránky a nie hneď súdili!  

     Pozývam aj tých, ktorí sú zďaleka, aby prišli a povedali svoju predstavu tam, kde je na to príležitosť 

a priložili ruku k dielu a vedeli sa prispôsobiť väčšine a nájsť kompromis. Lebo nie je to správne rozprávať 

z boku, kritizovať, ubližovať a ukázať, že nám ide o spoločnú vec, že nám ide o tento cirkevný zbor, o to, 
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aby si ľudia vyberali ten správny podiel pri nohách Pánových. O toto sa snažme, a dokážme sa pre Božie 

veci zomknúť a ísť ďalej. Aj keď prídu určité ťažkosti – oni sú na to, aby sa riešili. Dokážme si navzájom 

odpúšťať a prijať a uznať, že Božie slovo je nad všetkým a že chceme žiť Božím slovom a podľa Božieho 

slova! 

       Položme si otázku o určovaní si priorít vo vzťahu ku Kristovi a k nášmu cirkevnému zboru. Svoje 

priority mali aj obidve sestry v prečítanom evanjeliovom texte. Obidve patrili k veriacim, obidve sa s Ním 

stretávali. Tak aj my nemyslíme teraz na tých, ktorí do kostola nechodia a s Kristom pri Jeho slove sa 

nestretávajú. Ale myslíme na seba samých a pýtajme sa, čo je našou prioritou, kto je na prvom mieste 

u našich funkcionárov, presbyterov i ostatných pravidelných i menej pravidelných návštevníkov služieb 

Božích. Čo vás v tú pravú chvíľu, keď treba ísť do spoločenstva zamestnáva. Aký podiel si vyberáte, či ten 

správny pri nohách Pánových, lebo chcete pozorne počúvať Božie slovo? Alebo ste starostliví a chcete 

dovariť nedeľný obed, relaxovať? Alebo si vyberáte ľahostajný podiel? Ak si myslíte, že správne robíte, 

keď poviete, že musí niekto aj doma ostať a dať najavo i svojim rodinným príslušníkom, tak aj pre vás znie 

slovo Pána Ježiša: „Odpovedal jej Pán: Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé 

veci. Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme.“ A kľudne si môžete 

doplniť do odpovede svoje meno a pokračovať starostlivý – starostlivá si pre mnohé veci, ktoré nie sú až tak 

potrebné! A preto je to o prístupe, o voľbe, čo si vyberiem vtedy, keď si vybrať mám! A Pán Ježiš jasne 

hovorí, čo si treba vybrať a je to len to jedno! A to je ten lepší podiel, ktorý je cenený aj naším Pánom! 

Kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť! 

      Bratia a sestry, prajem vám, aby ste vždy vedeli si vybrať ten lepší podiel, ktorý vám nikto nevezme! 

Aby ten podiel bol v prospech nášho Pána i nášho spoločenstva v cirkevnom zbore. Aby sme sa 

neznepokojovali pre mnohé veci, ale radšej dôverovali Pánu Bohu. Modlili sa za náš cirkevný zbor 

a predovšetkým chceli počúvať Božie slovo nielen na službách Božích, ale i pri ďalších iných duchovných 

aktivitách, ktoré boli a sú aj alternatívou pre tú správnu voľbu, správny podiel pri nohách Pánových! Aký 

podiel si teda vyberieš, milý brat – milá sestra? Ten, že budeš len prehnane ustarostený a vyčítavý - ten 

horší? Alebo ten lepší, ktorý ti nikto nevezme? Rozhodni sa sám – podľa svoje slobodnej vôle! Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  B O H O S L U Ž O B N Ý   Ž I V O T 
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- je základným prejavom našej viery v Pána Ježiša Krista. Je otázka: Ako sa naši členovia cirkevného zboru 

zúčastňujú bohoslužobného života? 

- máme v cirkevnom zbore bratov a sestry, ale aj celé rodiny, čo chcem podčiarknuť a vyzdvihnúť, že berú 

nedeľu ako deň Pánov, a tak spontánne napĺňajú Božiu vôľu v 3. Božom prikázaní: „Pamätaj, že máš 

sviatočný deň svätiť!“  A to je ten dobrý podiel, ktorí si vyberajú!  

- lenže máme aj mnoho tých, ktorí si ten správny podiel nevyberajú, lebo je pre nich dôležitejšie vykonávať 

svetské záležitosti, to vonkajšie, to čo nie je v tej chvíli podstatné! Samozrejme odhliadnuc od tých, ktorí sú 

v zamestnaní! 

- chcem preto vyzvať aj ďalšie rodiny, aby si brali príklad z tých rodín v našom cirkevnom zbore, 

a prichádzali do spoločenstva s Pánom Bohom, a tak využívali čas efektívne a správne na budovanie svojej 

viery v Boha, ale i spoločenstvo bratov a sestier ako jednej Božej rodiny. Veď práve v takom hektickom 

spôsobe života, potrebujeme načerpať z živého prameňa, z Božieho Slova, ktoré je pre každého veriaceho 

pravidlom pre život! Nachádzajte spôsoby ako prísť do spoločenstva s Pánom Bohom, lebo ono je tiež 

smerodajné a potrebné pre budovanie vzťahu s Pánom Bohom a posilnení svojej viery v Krista. Buďte 

viacej zodpovední a dôslednejší aj v rodinách, aby ste dávali dôrazy na duchovný profil rodiny a tak sa 

zúčastňovali bohoslužobného života. 

- v rámci bohoslužobného života vyvstávajú aj dôležité otázky na zamyslenie: Ako to počuté slovo Božie 

pretavujeme do každodenného života? Vypočujeme si ho a konáme podľa neho? Vypočujeme si ho a na 

chvíľu nás povzbudí a pri našich povinnostiach naňho zabudneme? Alebo nám počuté slovo Božie nič 

nedáva? 

- neraz niektorí ľudia berú kázeň ako možnosť kňaza im niečo vyčítať, zámerne mieriť na nich. Kázeň si 

pripravujeme podotýkam na základe Písma Svätého a keď sú v ňom aj určité napomínajúce slová, tak ich 

nemôžeme obísť, ale snažíme sa ich všeobecne aplikovať aj do praktického života, a práve tam sa mnohí 

poslucháči môžu v tom nájsť a to je dobre, pretože Božie slovo bolo trefné a účinné. Tu je už len otázka: 

ako si poslucháč toto chce vysvetliť? Ale ako správny evanjelickí kresťania si to vysvetľujme na lepšiu 

stránku!  

PRÍPRAVA SLUŽIEB BOŽÍCH:  

Ako po iné roky, aj v r. 2011 bola príprava nie laxná, ale zodpovedná ako zo strany zborového farára, či 

zborovej kaplánky. Každé služby Božie sa zodpovedne pripravujú. Zborový farár i kaplánka si pripravujú 

vždy individuálne kázne a taktiež výber piesní, modlitieb, biblických textov je podľa chrámovej agendy na 

danú nedeľu, sviatok, či slávnosť. 

KÁZNE:  - každá kázeň je vypracovávaná v písomnej forme, na 12. – 15. min.  

VÝBER PIESNÍ:  - sa vykonával systematicky a snažili sme vyberať aj nové piesne, aby sme nespievali len 

niekoľko piesní dookola. 

ČAS BOHOSLUŽIEB:  -je určený podľa zborového štatútu a podľa neho sa aj dodržiaval.  

SLÚŽILI NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH:  
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Zborového farára Mgr. Ľuboša Kubačku a zborovú kaplánku Mgr. Zuzanu Kubačkovú zastupovali na 

službách Božích: 

Mgr. Slavomír Gallo – zborový farár CZ Vranov nad Topľou; Mgr. Peter Mihoč; tajomník biskupa VD 

ECAV; Mgr. Matúš Vongrej – duchovný v polícii SR; Mgr. Karol Verčimák – farár v SEM; Svetlana 

Bodnárová – telogička 4. ročníka EBF UK; Tomáš Valašík – teológ 4. Ročníka EBF UK. 

ČÍTANÉ SLUŽBY BOŽIE:  

-  Ľudmila Hrivniaková –  filiálka Čaklov.  

V RÁMCI SLUŽIEB BOŽÍCH VYSTUPOVALI:  

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

kvarteto; huslisti: s. Sotáková so synom a dcérou z Merníka; Henrieta Piňosová.  

- čítanie pašií: Janka Jakubová, Lukáš Hrivniak, Mária Kachmanová, Martin Berta, Lila Mikčová, Evka 

Jenčová, Alexandra Jenčová, Dominika Štofová, Marek Hrivniak, Klaudia Jakubová, Matej Matta, 

Mariana Jenčová, Lenka Jenčová, Janka Kmecová, Krištan. 

- príhovory zborovej dozorkyne Vierky Ďorďovičovej pri rôznych príležitostiach. 

- úprimná a srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do 

bohoslužobného života nášho cirkevného zboru v roku 2012. 

 
BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT – SLUŽBY BOŽIE - Tabuľka č. 1 

ROK HLAVNÉ NEŠPORNÉ VEČERNÉ PÔSTNE 
večierne  

ADVENTNÉ 
Večierne 

MLÁDE 
ŽNÍCKE 

DETSKÉ 
 

SPOLU Pôstny modlit. 
týž. 
 

2010 224 15 14 20 12 1 0 286 1 
2011 222 13 1 18 14 1 1 270 1 
 

3.  S V I A T O S T I 
A/ KRST SVÄTÝ:  

sa vykonával v r. 2011 len v rámci služieb Božích. Zmyslom vykonávania krstu bolo, aby sme napĺňali 

misijný príkaz Pána Ježiša, aby dietky boli očistené od dedičného hriechu a tak prijaté i do spoločenstva 

cirkevného zboru. Dôležité je, a to chceme apelovať i na rodičov, krstných rodičov, aby daný sľub pri krste 

svojho dieťaťa aj napĺňali, že ho budú vychovávať v kresťanskej viere a tak prichádzali do chrámového 

spoločenstva a považovali to za veľmi podstatné. Aby nebol dôvod nechodenia – vyrušovanie deťmi. Dieťa 

treba privádzať už od malička do chrámu, aby aj v spoločenstve cítilo Božiu lásku. Aby si rodičia vyberali 

ten dobrý podiel pri nohách Pánových v chráme. Krsty sa vykonávali nielen v matkocirkvi, ale aj na 

filiálkach.   

KRST SVÄTÝ - Tabuľka č.2 

ROK deti dospelí spolu 

chlapci dievčatá 

2010 9 7 0 16 

2011 5 3 0 8 

B/ VEČERA PÁNOVA:   
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• sa v r. 2011 prisluhovala len v rámci služieb Božích a vždy aj spojená so spoveďou. Na požiadanie 

rodín sa sviatosť Večere Pánovej prisluhovala aj v domácnostiach, väčšinou v pôste a v advente. 

Okrem toho sa Večera Pánova prisluhovala i v domove dôchodcov. 

• chceme upozorniť, aby tí, ktorí sa vedome hnevajú už dlhšiu dobu s niekým blízkym, susedom, 

priateľom, aby sa zmierili, odpustili si, a až tak prišli k sviatosti Večere Pánovej so spoveďou. 

 
VEČERA PÁNOVA - Tabuľka č. 3 

 
 
 
 
 
 
 

4.   K O N F I R M Á C I A 
• patrí medzi dôležité slávnosti CZ a vnímame ju ako Božiu milosť, keď sme mohli byť svedkami toho, 

ako 19 konfirmandov vyznávalo osobne vieru v Trojjediného Pána Boha a tak i potvrdzovali svoju krstnú 

zmluvu. Potrebné je, aby rodičia konfirmandov – aj po konfirmácii viedli svoje deti k duchovnému životu. 

Aby to nebrali ako uzavretú záležitosť, ale ich svojím vlastným príkladom viedli na služby Božie a posielali 

na biblické hodiny pre dorast, alebo mládež.  

• vyzývame rodičov prvého ročníka konfirmačnej prípravy, aby prichádzali spolu so svojimi deťmi na 

služby Božie a aby dbali o to, aby spĺňali všetky podmienky, ktorí sa svojim vlastnoručným podpisom 

zaviazali, že ich budú napĺňať. Nie je prípustné, aby konfirmandi brali prípravu ako niečo druhoradé. 

Lebo v tom prípade sa budú brať tieto záležitosti na zodpovednosť.  

• V 1. ročníku bolo 10 katechuménov. Od septembra 2011 máme v 1. ročníku konfirmačnej prípravy 14 

detí. 

                                                            KONFIRMÁCIA - Tabuľka č.4 

ROK deti dospelí spolu 
chlapci dievčatá 

2010 6 4 0 10 
2011 5 14 0 19 

 
 

5.   PRISTÚPILI A VYSTÚPILI Z CIRKVI 
• V r. 2011 pristúpili do nášho cirkevného zboru: 

- Peter Chmeľovský rímsko-katolíckeho vyznania; Katarína Keľarová rímsko-katolíckeho vyznania.  

Prijatie do cirkvi sa udialo 20. júla 2011 v kostole v Hlinnom podľa agendálneho poriadku. Rozhodnutie 

prestúpiť do evanjelickej cirkvi bolo z dôvodu, že nesúhlasí s učením rímsko – katolíckej cirkvi.   

- Pred prijatím do cirkvi bol vedený pastorálny rozhovor s bratom i sestrou, ktorý vyústil k príprave na 

prijatie, vysvetlenie a prebratie učenia našej ECAV.  

       Odhlásili sa z cirkevného zboru: 2. 

                                                                       6.  B O H O S L U Ž O B N É   V Ý K O N Y 

ROK chrám nemocnica domov 
dôchodcov 

doma  
Spolu 

muži  ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

2010 652 892 0 1 2 1 15 17 1580 

2011 612 935 0 0 2 2 19 27 1597 



 7

       A/ SOBÁŠ:  

• aj v r. 2011 sa pred uzavretím sobášov vykonávali pastorálne prípravy pred uzavretím manželstva. 

Pastorálna príprava spočívala minimálne z troch až piatich stretnutí. Cieľom prípravy je prejsť rôzne 

oblasti manželského života a na základe Písma Svätého poukázať na dôležitosť a podstatu  manželského 

života. 

• chceme apelovať na manželov, aby pamätali na svoj sľub, ktorý si dali pri uzavretí manželstva a tak 

prichádzali do chrámového spoločenstva a považovali ho za veľmi dôležité, pretože práve aj v ňom 

môžu prijímať Božie požehnanie pre svoje manželstvo. 

• chceme povzbudiť manželov, otcov, aby viedli svoju rodinu aj po duchovnej stránke, aby dbali 

o každodenné čítanie Písma Svätého, o modlitby. Aby im záležalo predovšetkým na tom 

najdôležitejšom a to je vzťah s Pánom Ježišom Kristom a na tomto základe budovali svoje rodiny 

a potom to ostatné nám bude pridané. Dôverujme Božiemu slovu a vyberajme si ten dobrý podiel aj 

v manželskom živote. 

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

zborovú prax, vydané ECAV. 

SOBÁŠE - Tabuľka č.5 
 

 
 
 

 
 
 
 
B/ POHREBY: 

• sú vždy tou smutnou príležitosťou cirkevného zboru, kedy sa neraz musíme rozlúčiť s aktívnymi 

členmi CZ, ale chceme predovšetkým viesť ľudí a povzbudzovať k tomu, aby sme dokázali prijímať 

Božiu vôľu a tak s láskou a pokorou Mu ďakovať za všetky tie požehnané chvíle, ktoré sme mohli 

prežiť. 

• účelom pohrebnej kázne je priniesť radostnú zvesť – teda evanjelium rodine, ktorá prežíva ťažké 

okamihy života a preto im chceme poukázať aj na východisko z toho, čo do ich života prišlo. 

Poukázať na Ježiša Krista, ktorému záleží na každom jednom a prichádza, aby potešil a ponúkol 

nádej.   

• Pred pohrebom sa praktizujú pobožnosti pri zosnulom, alebo zosnulej. Chceme sa úprimne 

poďakovať všetkým, ktorí túto pobožnosť vykonávajú a tak pomáhajú zmierňovať bolesť 

a smútok pozostalej rodine. 

• v r. 2012 chceme viacej praktizovať pastorálnu starostlivosť o pozostalých, ktorá doteraz nebola 

systematická. Navštevovať po pohrebe každú rodinu, a aj takýmto spôsobom dať najavo, že sú ľudia, 

ktorí chcú stáť aj v ťažkých chvíľach na blízku a pomôcť prekonať aj samotu. 

 

ROK evanjelické krížne spolu 

2010 6 1 7 
2011 2 7 9 
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POHREBY – Tabuľka č.6 
ROK muži ženy deti spolu 
2010 8 7 1 16 
2011 9 4 0 13 

 
7.  B I B L I C K Á   A  V N Ú T R O M I S I J N Á   P R Á C A   V   Z B O R E 

I. Biblické hodiny pre dospelých: – boli vykonávané od septembra do novembra – (do adventu); 

v matkocirkvi v Soli v zasadačke farského úradu v stredu o 18:00h.; i vo filiálke Čaklov vo štvrtok 

o 18:00h. v chráme. Obsahom týchto biblických hodín boli: Ježišove reči na vrchu (Mt 5,6,7) Viedol ich 

zborový farár. Účasť 45, spolu 16 hodín. 

II. Biblické hodiny pre mládež: – sa konali počas školského roka, v sobotu o 18:00h v Zborovom  dome, 

a v zimných mesiacoch v zasadačke farského úradu. Na mládeži sa preberali témy z praktického života, 

podložené na základe biblických textov, a v druhej polovici roka sme preberali 10 Božích prikázaní podľa 

Veľkého katechizmu Dr. Martina Luthera. Na biblickej hodine mládeže je vytvorené  spoločenstvo, do 

ktorého mladí prichádzajú radi. Môžem zodpovedne vyhlásiť, že toto spoločenstvo má dobré základy 

v Ježišovi Kristovi a mládež si v tomto svete vyberá ten dobrý podiel pri nohách Pánových a nie niekde 

vonku, v partii! Máme síce aj takých, ktorí si radšej volia ten druhý podiel a neprichádzajú na biblické 

hodiny a preto ich chcem pozvať do spoločenstva – medzi svojich rovesníkov. Do roka bolo 38 biblických 

dvoj - hodín. Účasť:15. 

III. Biblické hodiny pre vysokoškolskú a pracujúcu mládež: – sa konali v zasadačke farského úradu 

v stredu o 19:00h. V rámci stretnutia sme sa zamýšľali nad niektorými textami z Božieho slova, ktoré 

vyústili k vzájomnej diskusii. 3 stretnutia – účasť 5.  

IV. Biblické hodiny pre dorast: – boli počas školského roku, v piatok o 18:00h. v Zborovom dome, 

a v zimných mesiacoch v kancelárii farského úradu. Na doraste sa aj v r. 2011 preberali: témy týkajúce sa 

vlastností kresťana. Čo sa týka účasti, tak poklesla a to aj z toho dôvodu, že rodičia konfirmandov 

neposielajú svoje deti na dorast, akoby oni sami to považovali za zbytočný čas. Budeme riešiť aj túto 

záležitosť stretnutím sa s rodičmi konfirmandov. V r. 2011 bolo 38 biblických dvoj – hodín pre dorast. 

Účasť: 15.  

V. Zborový spevokol: – sa stretával na pravidelných nácvikoch počas školského roku, v utorok o 18:00h. 

v Zborovom dome, i v zasadačke farského úradu. Zborový spevokol viedol zborový farár. Zborový 

spevokol vystupoval v rámci služieb Božích na výročité slávnosti; veľkonočné, svätodušné, vianočné; na 

rozlúčkových službách Božích, na zborových dňoch, na pamiatku posvätenia chrámu v Soli, Zámutove, 

v Hlinnom, v Čaklove, na zborovom výlete: v rámci služieb Božích v Pezinku, na pohrebe bývalého 

zborového dozorcu J. Mattu, na stretnutí spevokolov ŠZS v Soli. 

VI. Kvarteto:  – vystupovalo na spoločenskom večeri evanjelikov CZ;  na zborových dňoch, na 

Biskupskom úrade VD ECAV; na vianočnom koncerte. 

VII. Pôstny modlitebný týždeň: – sa konal v dňoch od 11. do 16. apríla 2011. Pondelok - matkocirkev 

Soľ; utorok –Čaklov; streda – Hlinné; štvrtok – Zámutov; piatok – Čaklov; sobota - Soľ. V rámci pôstneho 
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modlitebného týždňa sme prežili určitý čas zamyslením sa nad Božím slovom a spoločne sme sa modlili. 

Účasť na modlitebných dňoch cca 80 ľudí. 

VIII. Zborová práca s deťmi:  

A/ KARNEVAL:  sa konal 5. marca 2011 o 14:00h. v Zborovom dome v Soli. V úvode privítala deti s. 

kaplánka a tak začal program, v rámci ktorého deti sa zamysleli nad biblickým textom - Boh má rád 

všetkých bez rozdielu; boli pripravené rôzne aktivity, hry a nechýbal ani tanec. Na záver bola i tombola, v 

ktorej každé prítomné dieťa vyhralo nejakú cenu. Okrem iného bolo pre deti pripravené občerstvenie, 

zákusky, ktoré napiekli ženy z nášho cirkevného zboru, ktorým srdečne ďakujeme. 

B/ DEŇ DETÍ:  sa konal 28. mája 2011 so začiatkom o 09:30h. s názvom: Z rozprávky do rozprávky. Farský 

i školský areál sa premenil na rozprávkový svet, s naozajstnými rozprávkovými bytosťami. Spolu bolo 30 

detí. V nedeľu - v 5. po Veľkej noci - 29. mája 2011 o 09:30h. v Soli sa konali detské služby Božie, ktoré 

deti spolu so s. kaplánkou viedli. V rámci služieb Božích sa spievali detské pesničky, ktoré boli nasvietené 

na plátne, a tak ich spolu s deťmi mohli spievať i dospelí. Piesne hudobne doprevádzali: Evka Jenčová na 

klavíri, Matúš Boroš na gitare a zborový farár na basgitare. Deti spoločne pod vedením zborového farára a 

zborovej kaplánky zaspievali pieseň: "Moje malé svetielko...". Počas služieb Božích nielen deti, ale dorast i 

mládež dostali požehnanie.  

C/ BIBLICKÝ TÁBOR PRE DETI: sa konal od 4. do 7.júla 2011. Program tábora sa niesol v indiánskom 

duchu. Celodenný program bol rozdelený na dve časti – doobeda sa deti venovali biblickým témam, na 

ktorých sme spoločne rozoberali vlastnosti, ktoré mali indiáni, ale ktoré máme mať aj my kresťania. Každé 

dieťa malo svoj pracovný zošit plný úloh, kvízov, tajničiek, biblických veršov a obrázkov. Ďakujeme Pánu 

Bohu za Jeho požehnanie a prítomnosť, za to, že deti mohli začiatok prázdnin stráviť s Pánom Ježišom a 

povzbudiť sa vo svojej viere. Je dôležité, aby už od malička i takýmto spôsobom sa formovala viera detí. 

Tohtoročného tábora sa zúčastnilo 25 detí, vo veku 3-13 rokov, zo Soli, Čaklova, Hlinného i Zamutova, 

dokonca aj z Bratislavy a z Čiech. Tábor pripravili, zorganizovali a viedli Zuzana Kubačková, Janette 

Grácová a Martina Antolová. Ďakujeme i ochotným ženám – Márii Hudákovej, Marte Krištovej a Viere 

Hájnikovej zo Soli, za prípravu obeda počas tábora, aj Penziónu Opál v Zamutove za pizzu pre deti. 

D/ TEKVI ČKOVÁ PÁRTY PRE DETI S RODI ČMI: sa konal 22. októbra 2011 o 13:00h. sa v 

zborovom dome. Túto párty otvoril zborový farár modlitbou. Po modlitbe si už deti, ale aj ich rodičia spolu 

s nimi mohli vyrezávať tekvičky podľa svojej fantázie. Okrem iného si mohli maľovať, všeličo zdobiť, i 

vyrábať rôzne veci. Najkrajšia vyrezaná tekvica bola aj vyhodnotená. Ďakujeme s. Alene Balent - 

Novákovej za poskytnutý materiál i pripravené aktivity. 

E/ MIKULÁŠSKY VE ČIEROK: témou bolo záhadné – Klop, klop, klop, kto klope na dvere? Takýto 

názov mala aj scénka, ktorú si pripravili mládežníci. Hlavnou postavou bol anjelik Babráčik, ktorý sa 

pripravoval na Vianoce. Postupne za ním klopaním na dvere prichádzali anjeli, ktorí mu nosili všetko 

potrebné – poriadok, Vianočný stromček, , jedlo, darčeky, televízor, naučili ho koledy, priniesli mu radosť, 

dokonca k nemu zablúdil aj čert. Keď už mal Babráčik všetko, predsa ešte niekto zaklopal – až na hlasné 

pozvanie detí vošiel ten hlavný hosť a dôvod našich Vianoc – Pán Ježiš. Deti na tomto príbehu sa mohli 
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naučiť, že hoci veľa vecí patrí k Vianociam, tou najdôležitejšou súčasťou je Ježiš Kristus. Deti sa naučili aj 

priliehavú pieseň s názvom – Klop, klop, klop, kto klope na dvere. Po scénke si deti zdobili čajové sviečky, 

hrali, občerstvili, a čakali na Mikuláša, ktorý prišiel aj tento rok s malými darčekmi. Asi 35 detí odchádzalo 

spokojných z tohto stretnutia. Ďakujeme všetkým mládežníkom i ostatným, ktorí pomohli pri príprave tohto 

večierka.  

IX. Zborová práca s dorastom a mládežou: 

A/ BIBLICKÝ TÁBOR PRE DORAST A MLÁDEŽ: sa konal od 11. - 16. augusta 2011v zborovom 

dome konal. Téma biblického tábora bola: Boží svet vo farbách. Vo štvrtok mal tému Tomáš Valašík a bol 

to fialový deň - "Kto je veci, kedz ne ja?!" V piatok bol červený deň - "A co tvojo šerco?" - tému mala 

Lenka Orečná. V sobotu bol čierny deň - "Joj, či ši lem špinavi!" - tému mal Stanko Hajník. V nedeľu bol 

biely deň - "Tu ci ani Ariel nepomože!" túto tému mal v rámci prisluhovania Večere Pánovej so spoveďou - 

zborový farár. V pondelok bol zelený deň - "Šak lem vitrim!" - túto tému mal zborový farár. V rámci 

biblického tábora bolo predovšetkým spoločenstvo s Pánom Ježišom Kristom, budovanie vzťahov, skupinky 

- v rámci ktorých sa preberali otázky z večerných tém, modlitby, piesne, biblický kvíz, súťaže, hry, 

grilovačka, kúpalisko, opekačka v prírode, večerné filmy, koncert hanušovskej skupiny Hmla a mnoho 

ďalšieho... 25 mládežníkov bolo rozdelených do štyroch skupiniek podľa farieb, ktoré viedli: Ľuboš 

Kubačka, Evka Jenčová, Janka Kmecová, Michal Jenčo. V rámci tábora vo 8. nedeľu po Svätej Trojici boli 

v Soli v chráme MLÁDEŽNÍCKE SLUŽBY BOŽIE, ktoré viedli mládežníci, kázal zborový farár, spievali 

sa mládežnícke piesne. V rámci služieb Božích mládežníci zaspievali aj hymnu biblického tábora. V utorok 

- 16. augusta 2011 bolo vyhodnotenie biblického tábora a ukončenie modlitbou i zaspievaním hymny. 

B/ SILVESTROVSKÝ VE ČIEROK:  – bol 31. decembra 2011 o 20:00h. v Zborovom dome v Soli. Tento 

večierok mal dve časti, zábavnú, ktorú pripravili mládežníci. Duchovnú časť viedol zb. farár. Posledný deň 

v roku sme ukončili zamyslením sa nad podobenstvom o boháčovi a chudobnom Lazárovi; modlitbami. 

Každý prítomný si ťahal biblický veršík na rok 2012. Na večierku sa zúčastnilo 30 ľudí. 

X. Zborová práca so ženami: 

A/ STRETNUTIE ŽIEN: sa konalo 6. marca 2011 o 15:00h. v Zborovom dome pri príležitosti MDŽ. Na 

tomto stretnutí mohli ženy zažiť spoločenstvo pri slove Božom, modlitbách, piesňach, pri prednáške, ale i 

pri spoločných rozhovor pri malom občerstvení. Toto stretnutie viedla s. zborová kaplánka, ktorá mala 

pripravené zamyslenie na tému: Úloha ženy v rodine a v cirkevnom zbore. Po tomto zamyslení sa už ujal 

slova náš hosť brat farár z  CZ Richvald - Marek Cingeľ, ktorý hovoril na tému homosexualita z biblického 

hľadiska. Po skončení duchovnej časti, bolo pripravené malé občerstvenie. Na tomto stretnutí bolo 60 žien. 

B/ SPOLOČENSTVO ŽIEN:  – fungovalo aj v r. 2011. Ženy sa stretli 3x. 

- 08. apríla 2011; Téme: Rút; aktivita: zdobenie veľkonočných vajíčok servítkovou technikou. 

- 17. októbra 2011; Téma: Manželstvo Abraháma a Sáry, aktivita: výroba obrázkov s biblickým veršom. 

- 24. novembra 2011; Téma: Príchod Mesiáša, aktivita: výroba adventných vencov. 

- Okrem iného, sestry zo spoločenstva žien napiekli vianočné oblátky pre všetkých členov cirkevného 

zboru, za čo im srdečne ďakujeme. 
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XI. Stretnutie ľudí v dôchodkovom veku: sa konalo 16. októbra 2011 o 15:00h. sa v zborovom dome 

konalo. Toto stretnutie bolo venované predovšetkým starším bratom a sestrám v našom cirkevnom zbore, 

aby aj oni mali možnosť zažiť spoločenstvo pri Božom slove, ale spoločne sa na jednom mieste stretnúť a 

vzájomne sa porozprávať. V rámci programu sa spievali piesne z evanjelického spevníka, vystúpili deti z 

detskej besiedky, zborová kaplánka viedla celý program a sa prihovorila na základe Božieho slova a tak 

povzbudila ľudí vo viere v Pána Ježiša Krista, s. dozorkyňa Vierka Ďorďovičová sa tiež k starším 

prihovorila na základe svojej vlastnej tvorby, na želanie sa spievali piesne z evanjelického spevníka, z 

prítomných ľudí so svojimi básňami vystúpila s. Bertová. Po skončení duchovného programu bolo 

pripravené zborovou mládežou malé občerstvenie, v rámci ktorého boli aj vzájomné rozhovory. Na stretnutí 

ľudí v dôchodkovom veku bolo prítomných 35. 

XII. Zborové dni:   sa konali v dňoch od 2. - 4. septembra 2011; na tému so Žalmu 66,1: "ZVUČNE 

PLESAJ BOHU, CELÁ ZEM." 2. septembra 2011 sa zborové dni začali misijným programom pre dorast a 

mládež, ktorý viedol zborový farár. 3. septembra 2011 sa druhý zborový deň začal registráciou k športom, 

hral sa futbal, volejbal a súťažne stolný tenis, v ktorom na 1. mieste sa umiestnil: Ľuboš Kubačka; na 2. 

mieste: Peter Antol; na 3. mieste: Marek Hrivniak. Po poludní začal program tvorivými dielňami; bábkové 

divadielko Gašparko; oficiálne otvorenie na ktorom sa spieval zhudobnený verš zborových dní; prednáška 

na tému: "ZVUČNE PLESAJ BOHU, CELÁ ZEM" - ktorú mala s. Milka Mihočová - šéfredaktorka 

evanjelického východu; spoločná grilovačka a misijný večer, na ktorom spievalo zborové kvarteto, biblické 

zamyslenie mal Slavomír Slávik - riaditeľ evanjelizačného strediska, scénka mládeže, videoklip, modlitby. 

Tretí zborový deň začal o 09:30h. slávnostnými službami Božími s Večerou Pánovou - so spoveďou. V 

rámci služieb Božích liturgovali: Ľubka Olejárová - námestná farárka v CZ Rožňava, Jerguš Olejár - farár, 

senior gemerského seniorátu, zborový farár, zborová kaplánka. Slávnostnou kazateľkou na Žalm 66,1 bola 

Ľubka Olejárová. V rámci služieb Božích bola Večera Pánova so spoveďou - počas prisluhovania hrala a 

spievala skupina Prázdny kríž; bolo požehnanie detí, žiakov, študentov, učiteľov pred začiatkom školského 

roka. Na službách Božích zaspieval zborový i detský spevokol z CZ Rožňava; Janka Jakubová prečítala 

žalm, ktorý na základe Žalmu 66,1 napísala jedna skupinka mládeže; zaspievali deti z detskej besiedky; 

zborové kvarteto; zborový spevokol. Piesne okrem organu, na ktorom hral kantor Michal Jenčo, husľové 

kvarteto: s. Danka Sotáková s dcérou a synom z Merníka i Henrietka Piňosová z Čaklova. Po službách 

Božích bol spoločný obed v ZŠ v Soli. Po spoločnom obede v kostole bolo ukončenie zborových dní, v 

úvode sa zaspievala hymna zborových dní, predsedníctvo cirkevného zboru malo záverečné slovo, ktoré 

pripravila zborová dozorkyňa Vierka Ďorďovičová, umelecké vystúpenie husľového kvarteta, záverečná 

modlitba, požehnanie, poďakovanie, a na koniec sa zaspievala hymna zborových dní. 

XIII. Výstup na Šimonku:  – sa konal 25. júna 2011. 49 bratov a sestier, prežilo požehnaný čas v 

spoločenstve v prírode, kde sme spoločne viedli rozhovory, opekali a pochutili si na dobrom guľáši a 

niektorí aj na srnčom paprikáši. Okolo 13:30h. sme sa organizovane pobrali cestou k autobusu, ktorý nás 

odviezol domov. 
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XIV. Viano čný koncert: – sa konal v 4. adventnú nedeľu - 18. decembra 2011 sa o 17:00h. v chráme 

Božom v Soli. V rámci koncertu zazneli vianočné piesne, pomedzi ktoré boli modlitby, duchovné 

zamyslenie nad slovom Božím, ktoré mal Mgr. Slavomír Slávik – riaditeľ EVS.  

XV. Hudobná skupina: hudobná skupina Prázdny kríž sa vďaka Bohu v roku 2011 stretávala na 

pravidelných hudobných skúškach v Zborovom dome v Soli 1x týždenne, t.j. 52x ročne. Podieľala sa aj na 

týchto akciách: 

február         Jesus House – Vranov nad Topľou 
marec            GOSPELSONG 2011 - Vranov nad Topľou 
apríl              Výročie Novohradského seniorátu - Mýtna - Lučenec 
máj            Konferencia EVS: Viera sa nedá skryť - Ružomberok 
jún                 Seniorátne dni mládeže 2011 - Sigord 
júl        Semfest - Púchov 
august      Open Air Promenádny koncert – MsDK Vranov nad Topľou 
august            Medzinárodný evanjelický festival - Ukrajina 
september  Zborové dni - Sabinov 
september  Konferencia Exit tour 316 - Prešov 
október           Zborové dni – Bratislava – Petržalka 
november  Zborový deň - Marhaň 
     Zúčastnila sa viacerých hudobných kresťanských aj nekresťanských podujatí, na ktorých jej členovia 

čerpali duchovne aj hudobne. Napr. Koncert austrálskej kresťanskej kapely Hillsong, Worship festivaly,  

koncerty populárnych hud. skupín... 

     Prázdny kríž pripravuje nový vzhľad webovej stránky www.prazdnykriz.sk, na ktorej sa návštevníci 

môžu dozvedieť viac o tejto hudobnej skupine. 

     Nahrávali sme nový album, kde budú ďalšie – autorsky nové piesne. Album vyjde tento rok v jari.  

     Kapela je veľmi vďačná Ev. a. v. cirkevnému zboru v Soli za poskytnutie zborového domu na zvukové 

skúšky, nahrávanie nového albumu a za to, že ju podporuje v rôznych oblastiach. Aj vďaka tomu môžu rásť 

na poli duchovnom ako aj na poli hudobnom. Boli, sme a budeme veľmi vďační každému ochotnému 

členovi nášho ale aj iného zboru za akúkoľvek finančnú podporu, ktorú by sme využili pri príprave a vydaní 

nového albumu a na zakúpenie ďalšej aparatúry, ktorá by kapele veľmi pomohla. Zvlášť prosíme o modlitby 

za požehnanie albumu a zato, aby bol dobrou Božou investíciou do premeny mnohých ľudských sŕdc... 

     Hudobná skupina Prázdny kríž túži pokračovať v ceste za p. Ježišom aj v roku 2012 a hrať a spievať 

práve Jemu - živému Bohu na chválu. 

BIBLICKÉ HODINY  - Tabuľka č.7 
ROK DETI- DB DORAST MLÁDEŽ DOSPELÍ ŽENY RODINY SPEVOKO

L 
Poče

t 
účasť  Počet účasť Počet účasť Počet účasť Poče

t 
účasť Poče

t 
účasť Poč

. 
členov 

2010 88 30 38 25 40 20 7 25 6 13 6 20 1 25 

2011 70 22 38 15 38 15 16 45 3 15 0 0 1 25 
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8. V Ý C H O V N Á  P R Á C A 
A/ DETSKÁ BESIEDKA:  – v minulom roku sa vyučovala v Soli, v Čaklove.  Časy detských besiedok: 

v Soli v piatok o 16:00h., vyučovali: Z. Kubačková; M. Antolová. v Čaklove v sobotu o 10:00h., vyučovali:  

Klaudia Jakubová. 

- na besiedke sa vyučovalo podľa prípraviek z BÚ VD Prešov. Deti z detských besiedok vystupovali 

vo vianočnom i veľkonočnom programe, na stretnutí žien, na stretnutí ľudí v dôchodkovom veku. 

B/ ŠKOLSKÁ NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA:  – výučba náboženstva prebiehala v roku 2011 na 

základných školách, Zámutov, Soľ, Hlinné. Vyučovalo sa podľa učebných osnov. Na ZŠ vyučovala: Mgr. 

Zuzana Kubačková. 
Tabuľka č.8 

Školský 
rok 

Základná škola Stupeň Počet žiakov Spolu Čas vyučovania 

2010/2011 ZŠ SOĽ 
 
 

I. stupeň 
 

7  Št:      12:35 -13:20h. 

II. stupeň 
 

13 20 Št:      13:30 -14:10h. 

ZŠ ZÁMUTOV 
 
 

I. stupeň 
 

3  St:      11:10 -11:55h. 

II. stupeň 
 

8 11 St:      11:10 -11:55h. 

ZŠ HLINNÉ 
 

I. stupeň 5 5 Ut:   13:00 – 13:40h.  

 
 

Školský 
rok 

Základná škola Stupeň Počet žiakov Spolu Čas vyučovania 

2011/2012 ZŠ SOĽ 
 
 

I. stupeň 
 

14  Št:    11:40 – 12:25h. 
12:35 – 13:20h. 

II. stupeň 
 

13 27 Po:   13:30 – 14:10h. 

ZŠ ZÁMUTOV 
 
 

I. stupeň 
 

2  St:    13:30 – 14:10h. 

II. stupeň 
 

5 7 St:    13:30 – 14:10h. 

 
ZŠ HLINNÉ 

 
        I.stupeň 

 
4 
 

4 
 

Ut:   13:00 – 13:40h. 
 

 
9.  Č I N N O S Ť   P R E S B Y T E R S T V A 

• POČET PRESBYTEROV: 38. – MUŽOV: 27; ŽIEN: 11. 

• POČET A OBSAH ZASADNUTÍ:  

1. 27. januára 2011; 18:00h.;  zasadačka f.ú. – výročné presbytertstvo i kandidačné presbyterstvo pod 

vedením konseniora ŠZS Petra Sotáka na funkciu zborového dozorcu; hodnotil sa rok 2010 po 

duchovnej a hmotnej stránke, preberali sa: návrh rozpočtu na rok 2011, plán duchovných aktivít na r. 

2011. Prítomní: 25.  

2. 04. mája 2011; 18:00h.; zborový dom – zateplenie farského úradu, rezervný fond; zborový dozorca. 

Prítomní: 26. 
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3. 10. mája 2011; 19:00h.; zborový dom – zborový dozorca. Prítomní: 24. 

4. 23. júna 2011; 18:00h.; zborový dom - zateplenie farského úradu, kontrola rozpočtu, príprava 

zborových dní. Prítomní: 25.  

5. 28. novembra 2011; 18:00h.; zasadačka f.ú., zbierka pre filiálku Zámutov, hospodárske záležitosti CZ, 

cirkevný príspevok; príprava volieb funkcionárov, presbyterov. Prítomní: 25. 

 
10. M I M O R I A D N E   P R Í L E Ž I T O S T I   V   Z B O R E 

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

1. EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY:   

A/ sa konala 21. januára 2011 o 18:00h. v evanjelickom kostole v Soli. V rámci bohoslužby bola liturgia 

evanjelickej cirkvi, ktorú liturgoval Ľ. Kubačka, piesne rímsko - katolícke, slávnostným kazateľom bol  

rímskokatolícky farár zo Soli Juraj Marcin, ktorý kázal na evanjeliový text o Rozsievačovi a štvorakej pôde. 

Počas ekumenickej bohoslužby zaspievala mládež z rímskokatolíckej cirkvi a domáca kapela Prázdny kríž. 

Kantorovali: Agáta Kandalová a Michal Jenčo. Zúčastnilo sa okolo 200 ľudí. 

B/ 30. januára 2011 sa v Zámutove v rímskokatolíckom kostole o 15:00h. konala ekumenická bohoslužba. 

Spoločenstvo v chráme tvorili veriaci z evanjelickej, rímsko i grécko katolíckej cirkvi. Bohoslužbu viedli: I. 

Jakubík rím. – kat. farár, Ľ. Kubačka – zborový farár, Slavomír Pálfy gréck. – kat. farár. Na bohoslužbe 

bolo 80 veriacich. 

2. POSLEDNÁ ROZLÚČKA S BÝVALÝM DOZORCOM CIRKEVNÉHO ZBORU:  - 29 . januára 

2011 o 13:00h. v dome smútku v Zámutove sa konala posledná rozlúčka s br. dozorcom z CZ Jozef Mattom. 

Túto pohrebnú rozlúčku viedol zborový farár. Za cirkevný zbor sa prihovoril br. poddozorca Dušan Berta, 

zaspieval i zborový spevokol dve piesne: Prichádzam k Tebe...; Blízko kríža. Vďaka Pánu Bohu za jeho 

službu v našom cirkevnom zbore. 

3.  STRETNUTIE KONFIRMANDOV PO 50 r.:  sa konalo v 4. nedeľu po Veľkej noci - 22. mája 2011 o 

09:30h. v matkocirkvi v Soli v rámci služieb Božích. Predsedníctvo cirkevného zboru ich privítalo, zborový 

br. farár sa pomodlil a tak nastúpený v dvoch radoch na čele s predsedníctvom cirkevného zboru kráčajúc za 

hlaholov zvonov do chrámu. V kostole sa v úvode prihovoril náš brat zastupujúci dozorca Dušan Berta, 

ktorý v úvode privítal jubilejných konfirmandov. Služby Božie viedol zborový farár, ktorý sa prihovoril k 

jubilejným konfirmandom na základe biblického textu z Izaiáša 12. kapitoly. Jubilejným konfirmandom a 

ich rodinným príslušníkom bola prislúžená sviatosť Večere Pánovej so spoveďou. Za jubilejných 

konfirmandov po 50r. sa prihovoril br. Dušan Berta a za konfirmandov po 55 r. sa prihovorila s. Helenka 

Demková. Po ich príhovoroch sa zaspievala i mládežnícka hymna. Po skončení služieb Božích boli jubilejní 

konfirmandi pozvaní na slávnostný obed v Základnej škole, kde prebiehali vzájomné rozhovory, ale i 

nádherné spoločenstvo, ktoré povzbudilo vo viere v Pána Ježiša Krista. Jubilejných konfirmandov po 50r. 

bolo konfirmovaných 24 - 23. apríla 1961, z toho už 5 zomreli, niektorí sa zo zdravotných dôvodov 

ospravedlnili a prítomných na stretnutí bolo 11. Jubilejných konfirmandov po 55r. bolo konfirmovaných 21 

- 6. mája 1956, z toho 4 zomreli, niektorí sa tiež ospravedlnili a spolu ich bolo prítomných 12. 
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4. ZBOROVÝ ZÁJAZD:  sa konal 24. - 25.9.2011 do Dudiniec, Nitry, Pezinka.  

V CZ Dudince sme boli milo prijatý, s. Mária Hroboňová nám v chráme porozprávala o cirkevnom zbore, o 

chráme, o oltárnom obraze, prihovoril sa k nám i zborový kurátor. Potom sme sa presunuli do zborovej 

miestnosti, kde bolo pre nás pripravené pohostenie. O 12:00h. sme sa presunuli do dudinských kúpeľov, kde 

väčšia polovica sa bola kúpať, využila i výrivky i sauny a tá druhá spolu so sestrou M. Hroboňovou sa prešli 

po kúpeľoch. V Dudinciach bolo i vinobranie, na ktorom sme sa zúčastnili. O 16:30h. sme sa s domácimi z 

CZ rozlúčili a cestovali do Nitry. Za CZ v Nitre nás privítal br. kaplán Peter Krajcer, porozprával o zbore, 

previedol nás cez zborové priestory, ktoré sme si mohli pozrieť. O 18:45h. začali večerné služby Božie na 

ktorých slúžil br. Peter Krajcer, na organe hral Ľ. Kubačka. Po skončení služieb Božích sme sa prešli k 

nitrianskemu hradu a potom sme sa rozlúčili s br. kaplánom a išli na ubytovňu. V nedeľu ráno o 06:45h. bol 

odchod do CZ Pezinok. V cirkevnom zbore nás srdečne prijala s. zborová farárka Helenka Benková - 

rodáčka z CZ Soľ. O 09:00h. začali spoločné služby Božie na ktorých liturgoval br. farár Benka a kázala s. 

zborová farárka. V rámci služieb zaspieval náš spevokol, prihovorila sa s. farárka, zborový dozorca br. 

Dubek, za náš CZ sa prihovoril br. farár, ktorý predstavil duchovný život nášho CZ, s. kaplánka, i s. 

dozorkyňa Vierka Ďorďovičová spolu s br. farárom. Po skončení služieb Božích, s. farárka Benková 

porozprávala históriu CZ i o súčasnej duchovnej a hospodárskej práci. Tí, ktorí mali záujem mohli vyjsť na 

vežu a z veže vidieť výhľad na celý Pezinok. Potom nasledoval spoločný obed, poďakovanie a rozlúčka. Z 

Pezinka sme sa zastavili v Modre na vinobraní - odkiaľ sme odchádzali 15:15h. a domov prišli o 22:00h. 

Vďaka Pánu Bohu za požehnaný výlet, vďaka cirkevným zborom, ktoré nás s láskou priali. Na zborovom 

zájazde bolo 51 ľudí. 

5. PAMIATKA POSVÄTENIA CHRÁMU V SOLI:  v 10. nedeľu po Svätej Trojici - na kajúcu nedeľu - 

28. augusta 2011 pripadlo 210. výročie od postavenia a posvätenia chrámu Božieho v Soli. Pri tejto 

príležitosti sa konali slávnostné služby Božie, na ktorých slúžil zborový farár. Pri tomto výročí sa podarilo s. 

Janke Krivošovej - akademickej maliarke napísať komentár k oltárnemu obrazu v Soli. S. Janka Krivošová 

sa na službách Božích prihovorila a zborový farár predstavil vytlačený komentár k oltárnemu obrazu a 

predovšetkým poďakoval s. Krivošovej za spísaný komentár i darovaciu listinu k oltárnemu obrazu. 

6. PAMIATKA POSVÄTENIA CHRÁMU V HLINNOM PRI 10. VÝR OČÍ – POSVÄTENIE 

ORGANA:  13.11.2011 sa v evanjelickom kostole v Hlinnom konali slávnostné služby Božie. Na začiatok 

služieb Božích privítala s. dozorkyňa Vierka Ďorďovičova vzácnych hostí: Slavomíra Sabola - biskupa VD 

ECAV; Vierku Zaťkovú - Pališinovú - kaplánku v CZ Revúca - s manželom Martinom Zaťkom - farárom v 

CZ Muránska Dlhá Lúka; Stanislava Halušku - farára z CZ Vyšný Žipov s manželkou; Jána Maďorána - 

gréckokatolíckeho farára z Hlinného s manželkou; Jozefa Treščáka - rímskokatolíckeho farára zo Soli spolu 

s kaplánom M. Pančišinom; starostku obce Milenu Naštovú Hladovú s manželom, hostí z okolitých CZ, 

domácich viery. Br. zborový farár v úvode vyjadril úprimnú vďačnosť, že môžeme byť účastní na týchto 

službách Božích, aby sme plesali Bohu za takýto príbytok Slova a sviatostí. Liturgovali: br. distriktuálny 

biskup, zborový farár, M. Zaťko, V. Zaťková - Pališinová, S. Haluška, zborová kaplánka. Slávnostným 

kazateľom bol br. biskup S. Sabol, ktorý veriacich povzbudil vo viere v Pána Boha. Po kázni br. biskup 
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vykonal posviacku nového organu. V rámci služieb Božích zaspieval zborový spevokol, dve piesne 

zaspievala mládež, zo svojej vlastnej tvorby predniesla báseň s. V. Ďorďovičová. Br. kurátor Miroslav 

Pališin priblížil históriu evanjelikov v Hlinnom i históriu stavby kostola. Chrámové spoločenstvo pozdravili 

a sa prihovorili: V. Zaťková Pališinová, J. Maďorán, J. Trečšák. Na službách Božích sa zúčastnilo cca 160 

veriacich.  

7. STRETNUTIE SPEVOKOLOV ŠZS – sa konalo 6.11.2011 v kostole v Soli. Z celého seniorátu sa zišlo 

13 spevokolov (Soľ, Soľ – Kvarteto, Pozdišovce, Kladzany, Merník, Hanušovce nad Topľou, Marhaň, 

Chmeľov, Bardejov, Bystré, Vranov nad Topľou, Vyšný Žipov, Lopúchov), aby zaspievali po dve piesne, 

svojim spevom sa povzbudili navzájom, a predovšetkým, aby ukázali, že duchovná pieseň má 

opodstatnenie, význam a svoju hodnotu aj v dnešnej dobe.  v Soli. 

8.  NÁVŠTEVY A ÚČASTI NA JEDNOTLIVÝCH PODUJATIACH, INÉ AKTIVITY:  

- 30.01.2011 – koncert detského spevokolu Ďateliniek z CZ Dudince – ev. kostol Soľ – 18:00h. 

- 11.03.2011 – účasť farára i zborovej kaplánky na Dištriktuálnej pastorálnej konferencii – L. Mikuláš. 

- 27.03.2011 – účasť farára v rodnom CZ v Párnici na slávnosti pri príležitosti spomienky na A. Hlovíka. 

- 02.04.2011 – účasť na konvente v Petrovciach: (Ľ. Kubačka, D. Berta, M. Sabovík, A. Plachá, M. Pališin)                         

- 04.04.2011 – účasť zborového farára na Všeobecnej pastorálnej konferencii vo Zvolene. 

- 09.05.2011 – účasť zborového farára na Valnom zhromaždení ZED – Tále. 

- 16.-19.05.2011 – účasť zborovej kaplánky na školení pre kaplánov – Veľký Slavkov. 

- 26.06.2011 – posedenie so spevokolom. 

- 29.-30.08.2011 – seniorátny turnaj vo futbale a volejbale – (2. miesto získala mládež vo futbale i volejbale.) 

- 02.10.2011 – účasť na inštalácii Ľubky Olejárovej v CZ Rožňava – (Ľ. Kubačka, D. Berta, D. Matta, J. Mihalčin.) 

- 11.10.2011 – účasť zborového farára a kurátora M. Pališina na slávnosti v CZ Vyšný Žipov. 

- 19.-21.10.2011 – účasť zborového farára s kaplánkou na Teologickej konferencii v Piešťanoch. 

- 18.11.2011 – účasť farára i zborovej kaplánky na Dištriktuálnej pastorálnej konferencii – N. Smokovec. 

- 20.11.2011 – účasť zborového farára na rímskokatolíckej slávnosti Krista Kráľa v Soli. 

- účasťna Dávidovej harfe, seniorátnom stretnutí žien, mládeže, na dištriktuálnych dňoch VD. 

- účasť kaplánky na zasadnutiach VMV ŠZS. 

- účasť zborového farára a kaplánky raz mesačne na SPK ŠZS. 

- zastupovanie zborového farára na službách Božích v cirkevných zboroch a ich filiálkach: Hencovce, 

Vranov nad Topľou, Kladzany, 2x Komárany. S. Kaplánka zastupovala v Pavlovciach a Medziankach. 

 
11. P A S T O R Á L N A   Č I N N O S Ť 

• sa v našom cirkevnom zbore vykonáva podľa možností, pretože v cirkevnom zbore je rozbehnuté 

množstvo aj iných duchovných aktivít a iných činností duchovných v cirkevnom zbore, ktoré tiež si 

vyžadujú zodpovednú prípravu a čas, a z toho dôvodu nie je pastorálna činnosť vykonávaná úplne 

systematicky. Akútne prípady sú pastorálne automaticky zaopatrené, ako náhle príde impulz od rodiny, 
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alebo členov cirkevného zboru. Aj pri prisluhovaní Večere Pánovej v domácnostiach využívame čas na 

pastorálnu návštevu aj s ostatnými členmi rodiny. Pastorálnych návštev bolo vykonaných 44. 

 

12. M I M O Z B O R O V Á  Č I N N O S Ť  F A R Á R A    A   K A P L Á N K Y 
• zborový farár: náhradný člen za ŠZS na Synodu ECAV na Slovensku. 

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

 
13. E V A N J E L I C K Á  T L A Č 

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

• občasne vychádzal zborový časopis: Soliansky evanjelik. 

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

 
14. Z B O R O V Ý  A R CH Í V 

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

• kroniku cirkevného zboru – vedie s. Božena Kottulová z filiálky Hlinné. 

• inventár zboru: na zasadnutí presbyterstva 31. januára 2008 bola zvolená inventárna komisia, ktorá 

každý rok pred výročným presbyterstvom si plní svoju funkciu.  

15. P O Č E T  Č L E N O V   V   C I R K E V N O M   Z B O R E: 1128 
• na základe nového spísania kartotéky všetkých členov cirkevného zboru je nás oproti r. 2010 o 133 

členov cirkevného zboru menej. 

 
16.  Z Á V E R: 

   - ďakujem všemohúcemu Pánu Bohu, že aj rok 2011 bol pre život cirkevného zboru pestrý, živý 

a zaujímavý, ale hlavne že sme sa mohli duchovne obohacovať z Božieho slova. S Božou pomocou sme 

mohli vykonať množstvo na duchovnej roli nášho cirkevného zboru a veríme, že aj mnohí, ktorým skutočne 

záleží na našom cirkevnom zbore, ktorí ho milujú, to tak vnímajú a sú vďační za to, že sa Pán Boh 

v Ježišovi Kristovi priznával k nám a že z Neho plynulo Jeho požehnanie. Samozrejme, že máme aj svoje 

ťažkosti a problémy, ktoré nás trápia a bolia, ale predsa sa s nimi môžeme obrátiť na nášho Pána a tak ich 

zahrnúť do spoločných modlitieb a sa za ne intenzívne modliť. Máme, čo i v budúcnosti robiť a snažiť sa 

ešte viacej a horlivejšie pristupovať k tej vzájomnej službe v cirkevnom zbore, neustávať a neuspokojovať 

sa, že už sme urobili všetko, ale vždy nanovo hľadať s Božou pomocou spôsoby, ako misionovať 

a evanjelizovať všetkých, ale najmä aj tých, ktorí sú na okraji nášho cirkevného zboru, vlažní, zatrpknutí, 

zatvrdilí a ľahostajní a otvárať im nové príležitosti na cestu vedúcu do spoločenstva nás kresťanov. 

Ďakujem Pánu Bohu aj za veľké projekty v našom cirkevnom zbore, ktoré sme aj v r. 2011 mohli vykonať 

a zvládnuť. Ďakujem za to neopakovateľné spoločenstvo v kruhu domácich viery, za množstvo možností pre 

schádzanie sa, budovanie a rast viery v Krista.   

    - ďakujem za obetavú, kreatívnu a zodpovednú službu mojej manželke – zborovej kaplánke Z. 

Kubačkovej;  
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    - úprimná vďaka patrí zastupujúcemu dozorcovi Dušanovi Bertovi, za spoločné korektné a priateľské 

vedenie v predsedníctve CZ ;  

     - ďakujem Pánu Bohu za to, že sa v r. 2011 stala dozorkyňou zboru s. Vierka Ďorďovičová, s ktorou sa 

mi od jej nástupu do funkcie veľmi dobre spolupracuje, ďakujem za jej ústretovosť, pochopenie a hlavne jej 

osobnú iniciatívu v mnohých oblastiach života cirkevného zboru; 

    - ďakujem s. kurátorke v matkocirkvi, kurátorom na filiálkach, funkcionárom, presbyterom 

a presbyterkám, kostolníkovi a kostolníčkam, bratom kantorom, všetkým členom vnútromisijného 

a hospodárskeho výboru, zborovému spevokolu, kvartetu, skupine Prázdny kríž, všetkým bratom a sestrám, 

ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na činnosť CZ, alebo sa bez nároku na mzdu zúčastnili na brigáde!  

 

P L Á N   D U C H O V N Ý CH   A K T I V Í T    N A    R O K  2012 

 

1. SPOLOČENSKÝ VEČER EVANJELIKOV - 17.02. 2012  – OPÁL ZÁMUTOV 

2. STRETNUTIE ŽIEN – 11.03. 2012  15:00h. – ZBOROVÝ DOM SOĽ 

3. PÔSTNY MODLITEBNÝ TÝŽDE Ň – 28.03.-01.04.2012 – 18:00h. - KOSTOL 

4. STRETNUTIE KONFIRMANDOV PO 50R. – 13.05.2012 – KOSTOL SOĽ 

5. KONFIRMÁCIA  – 20.05.2012 – KOSTOL SOĽ 

6. DEŇ DETÍ – 02.06.2012 – SOĽ 

7. TÚRA NA VRCH – 30.06.2012 

8. LETNÝ BIBLICKÝ TÁBOR PRE DETI – 02.-05.07.2012 – ZBOROVÝ DOM SOĽ 

9. LETNÝ BIBLICKÝ TÁBOR PRE DORAST A MLÁDEŽ – 08/2012   

10. ZBOROVÉ DNI – 31.08.-02.09.2012 - SOĽ 

11. ZBOROVÝ ZÁJAZD – BRATISLAVA  

12. STRETNUTIE ĽUDÍ V DÔCHODKOVOM VEKU – 28.10.2012 –  15:00h. – ZBOROVÝ DOM SOĽ 

13. MIKULÁŠSKY VE ČIEROK – 09.12.2011 – 14:00h. – ZBOROVÝ DOM SOĽ 

14. VIANOČNÝ KONCERT – 23.12.2012 – 17:00h. – KOSTOL SOĽ 

15. SILVESTROVSKÝ VEČIEROK – 31.12.2012 – 20:00h. – ZBOROVÝ DOM SOĽ 
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