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1.  BIBLICKÝ ÚVOD 

 

Žid: 10, 19-25: „Keďže teda, bratia, máme dôveru, že vojdeme do svätyne skrze krv 

Ježišovu touto novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez vlastné telo; a 

keďže máme aj veľkého kňaza nad domom Božím: pristupujme s úprimným srdcom, v plnosti 

viery ako takí, ktorí majú srdce očistené od zlého svedomia a telo obmyté čistou 

vodou. Pridŕžajme sa neochvejne vyznania nádeje, lebo verný je Ten, ktorý dal to zasľúbenie. A 

pozorujme sa vospolok, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme 

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

vidíme, že sa približuje ten deň.“ 
 

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

     Táto postmoderná doba prináša veľa neistôt, strachu z budúcnosti, čo a ako bude?! Aká bude 

ekonomická situácia, či bude práca?! Mnohí sa boja a nevedia čo ich čaká! Preto je potrebné mať 

spoločenstvo, ktoré bude súdržné. Držať spolu ako jedno spoločenstvo veriacich v Pána Ježiša 

Krista. Vnímať aj toto spoločenstvo ako možnosť a príležitosť kde by som chcel nájsť prijatie. 

Kde spolu počúvame Božie slovo, a sa vzájomne povzbudzujeme do ďalších dní. A verím tomu, 

že mnohí aj v r. 2012 mnohé v spoločenstve s Pánom Ježišom prijali. Našli povzbudenie vo viere 

v Pána, pocítili Božie požehnanie. A tak chceme nielen zhodnotiť minulý rok, ale chceme pozerať 

aj s dôverou v Boha do r. 2013. Hľadať v Písme Svätom rady do ďalšej práce v zbore. 

    Čo nám vyplýva z biblického textu? K čomu nás Boh – skrze svoje SLOVO - aj do ďalšej etapy 

života CZ vyzýva?  

1/ DÔVERA. 

     V spoločenstve sa učíme dôverovať Bohu, že On je Ten, ktorý nás nikdy nesklamal a ktorý nás 

pozýva, aby sme zasvätili deň nedeľný Jemu v chráme! Preto chceme vyznať s pisateľom listu 

Židom: „Keďže teda, bratia, máme dôveru, že vojdeme do svätyne skrze krv Ježišovu touto 

novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez vlastné telo; a keďže máme aj 

veľkého kňaza nad domom Božím...“ Áno máme dôveru, že naša viera v Boha má zmysel. Že aj 

my vojdeme do svätyne, nie skrze svoje zásluhy, ale skrze krv Ježišovu. ON je TEN, ktorý nás na 

Golgote zachránil a vykúpil. Stal sa Prostredníkom medzi nami a nebeským Otcom. Pán je tou 

novou a živou cestou, cez ktorú máme prístup k Pánu Bohu. Kristus je hlavou Cirkvi, do ktorej 

patríme aj my – všetci! Skrze Neho máme dôveru – že vojdeme do svätyne! 

2/ PRÍSTUP. 

     Otázka je: Ako máme pristupovať k Bohu? Z biblického textu nám vyplýva nasledovné: 

a) s úprimným srdcom. To znamená, že by sme si mali konečne uvedomiť, prečo chodíme do 

spoločenstva. A neposudzovať sa, a nehovoriť - ten alebo tá je taká – preto ja do takého 

spoločenstva nepôjdem. Pretože sa stačí opýtať otázku, ktorú položil Pán Ježiš tým, ktorí 

chceli ukameňovať ženu hriešnicu: Kto je bez hriechu nech – hodí prvý po nej kameňom. Kto 

je z nás bez hriechu? Nikto, ani jeden z nás. Preto skúsme chodiť do spoločenstva z úprimného 

srdca! Radujme sa, že môžeme ísť medzi bratov a sestry vo viere v Krista, ktorých som možno 

celý týždeň nevidel a tak spoločne s nimi chváliť a oslavovať Pána Boha v jednom 

spoločenstve. Pristupujme k životu cirkevného zboru zodpovedne! 

b) v plnosti viery. Do spoločenstva s Pánom Bohom treba prichádzať v plnosti viery. Iste 

odhodlanosť tam je, ale niekedy okolnosti nahlodávajú tú našu vieru v Krista. Prichádza 

diabol, ktorý sa snaží v nás vyvolávať pochybnosti voči Bohu! Alebo vidíte ako to v cirkvi je 

a to neraz spôsobuje apatiu, nechuť. Ale to nemôže byť dôvod preto, aby ľudia prestávali 

veriť. Viera v Boha je aj individuálna záležitosť a nie je pre mňa dôležité, či nájde Pán Ježiš 

vieru u môjho blížneho, ale či ju nájde v mojom srdci. Nedajme sa odrádzať od viery v Pána, 
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ale ešte viacej Mu verme. Modlime sa, aby sme vydržali verný až do konca. Nezabúdajme na 

zasľúbenie, buď verný až do smrti a dám ti veniec života. 

c) očistení od zlého svedomia – telo obmyté čistou vodou. Vieme, že sami od seba – sa 

nemôžeme očistiť a postaviť sa pred Pána Boha. Potrebujeme k tomu Pána Ježiša Krista, ktorý 

musel vydať svoje telo a vyliať svoju krv na golgotskom kríži, aby sme my boli očistení 

a zbavený hriechov. Každý má šancu. Aj akokoľvek by zhrešil, má možnosť po úprimnom 

pokání a vyznaní hriechov byť očistený a obmytý. Vďaka Bohu za to, že aj v tom ďalšom 

živote nášho cirkevného zboru budeme mať možnosť pristupovať k stolu Božej milosti a skrze 

sviatosť Večere Pánovej prijímať pod spôsobom posväteného chleba a pod spôsobom 

posväteného vína, pravé telo a prvú krv nášho Pána Ježiša Krista na odpustenie hriechov. 

3. PRIDŔŽAJME SA NÁDEJE. 

     Aj toto naše spoločenstvo cirkevného zboru chce mať živú nádej! Nádej v Boha. Kristus dal 

zasľúbenie, že ide pripraviť miesta v Božom kráľovstve pre všetkých, ktorí v Neho veria. Keby 

sme nemali nádej, naše spoločenstvo by hynulo a nemalo žiadnu budúcnosť. A preto chceme 

prijať aj túto výzvu, že sa budeme neochvejne pridŕžať nádeje, že aj my budeme skrze Krista - 

zachránení, spasení k večnému životu. A z toho dôvodu má zmysel sa stretávať v spoločenstve 

veriacich aj naďalej a v tejto nádeji sa povzbudzovať. 

4. POZORUJME SA VOSPOLOK. 

    Možno je to zvláštna výzva, ale je veľmi potrebná. Zdravé pozorovanie sa v spoločenstve je 

potrebné. Pisateľ listu Židom nemyslí na to, že sa máme špehovať a sledovať, hľadať zlé na 

ľuďoch a potom si na nich zgustnúť. Ale práve naopak. Máme sa síce pozorovať, ale prečo? Preto, 

aby sme sa povzbudzovali k láske a k dobrým skutkom. Dôležité je, aby sme si všímali, kto je 

v kostole a kto nie a pýtali sa úprimne prečo môj blížny nebol. Či nie je chorý, či nepotrebuje 

nejakú pomoc. Zaujímajme sa úprimne aj v ďalšom živote nášho zboru o ľudí. Nech nám na nich 

naozaj záleží. Aby cítili, že ich máme radi a že sa nezištne a s láskou o nich zaujímame.  

5. NEOPÚŠŤAJME SVOJE ZHROMAŽDENIA. 

     To čo nás trápi a nielen v našom CZ, ale v celej cirkvi je úbytok, reálny pokles ľudí na 

službách Božích. Nezáujem o spoločenstvo s Bohom! Doslova, ako by to bol už zvyk väčšej časti 

členov zboru od ignorovať účasť na službách Božích. Iste každý si na to nájde svoj dôvod, prečo 

nemôže, alebo nemohol prísť. Ale treba skôr hľadať dôvod – prečo by som mal ísť v nedeľu do 

kostola. Dôvodom by mala byť vďačnosť Bohu za prežitý týždeň, že chcem prísť a osobne sa mu 

v spoločenstve v modlitbách poďakovať, osláviť a chváliť Ho piesňami, a najmä počuť Božie 

slovo, z ktorého budem žiť v tie nasledujúce dni.  

     Napomínajte svojich najbližších, aby boli zodpovednejší k prístupu k Bohu. Skúsme každý 

jeden z nás do ďalšieho obdobia pozývať ľudí na služby Božie. Keď každý privedieme aspoň 

jedného, tak nás bude podstatne viacej. Buďme aktívni a uvedomujme si, že ten deň príchodu 

Krista je blízko. 

     Milí konventuáli, bratia a sestry! Vďaka Pánu Bohu za r. 2012, za to dobré, ale aj za to zlé. Za 

všetko čo sme mohli prežiť, vykonať, a spraviť v živote nášho cirkevného zboru. Je tu výzva pre 

nás všetkých na základe Písma Svätého do ďalšieho obdobia života zboru, aby sme dôverovali 

Bohu, aby sme k nemu mali úprimný prístup, aby sme sa pridŕžali neochvejne nádeje, vzájomne sa 

pozorovali a neopúšťali svoje zhromaždenia. Prosme Pána Boha, aby požehnal aj to zvestované 

slovo a aby sa ono odzrkadlilo v nás a malo úžitok v ďalšom živote a práci nášho cirkevného 

zboru. Amen. 

 

 



4 

 

2.  BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT: 

     považujeme ho za podstatný a veľmi dôležitý prejav duchovného života v cirkevnom zbore. Na 

ňom sa zúčastňuje najväčšia časť členov zboru. Lenže ak to prepočítame matematicky, tak z nášho 

zboru je účasť na službách Božích cca 26%. Je to málo? Je to oproti iným CZ možno v západnom 

dištrikte, ešte celkom dobre? Ja si nemyslím, že je to dobre, ale treba si otvorene povedať, kde je 

74% členov CZ? 

     Nemôžeme si len tak jednoducho povedať, že všetci vedia, kde a kedy sú služby Božie, tak je 

to len na nich. Nemôžeme poukazovať na kňaza, že je to jeho vizitka. A to už len kvôli tomu, čo je 

podstatou služieb Božích. Spoločenstvo s Pánom Ježišom Kristom! Ak ľudia chodia alebo 

nechodia kvôli farárovi do spoločenstva, je to na zamyslenie a zváženie čo vlastne pre nich 

spoločenstvo s Bohom na službách Božích je. Ak nevnímam, že Boh je najdôležitejší, že som 

prišiel kvôli Nemu, že mi žehnal, že stál pri mne v týždni, že mi dával silu, i všetky veci – tak už 

akokoľvek to je, či som alebo nie som na službách Božích – nemá to efekt, a to čo by to malo mať. 

Úprimne si položme otázky: Radujem sa, keď mi hovoria poďme do domu Hospodinovho? Túži 

mi duša, priam prahne po sieňach Hospodinových? Plesá mi srdce a telo v ústrety Bohu živému? 

Je lepší jeden deň v Hospodinových sieňach, ako inde tisíc? Chcem radšej stáť na prahu v dome 

svojho Boha, ako zdržiavať sa v stanoch bezbožnosti? 

     Je veľmi potrebné, aby sme si uvedomili, že do spoločenstva sa chodí preto, aby sme ho 

zasvätili Bohu a nie farárovi. Ak to nebudeme brať srdcom, svojím vnútrom, že naozaj si neviem 

predstaviť nedeľu bez toho, aby som mal spoločenstvo s Bohom, tak to nikdy nebude dobre. 

Skúsme sa zamyslieť nad tým ako to v skutočnosti je a čo sa dá zmeniť. Urobme aj my niečo pre 

vyššiu účasť.  

     Evidentne zaznamenávame v r. 2012 pokles účasti našich členov zboru na bohoslužbách. Treba 

si položiť otázku – čo je dôvodom neúčasti väčšej časti evanjelických kresťanov? Je to o chcení či 

nechcení konkrétneho človeka.  Aj účasť na službách Božích je svojim spôsobom o zvyku, 

návyku, potrebe prísť. Kde toto chýba, tam sa návšteva bohoslužieb stáva len sporadickou 

záležitosťou. Keď mám chuť – idem. Keď nemám chuť – nejdem. No účasť v chráme nesmie byť 

založená na mojej chuti, či nechuti. Je to predsa jeden z mojich vonkajších prejavov viery, 

vďačnosti oproti Pánu Bohu a túžby po Jeho požehnaní a preto by som mal túžiť spontánne po 

spoločenstve. 

 

PRÍPRAVA SLUŽIEB BOŽÍCH: 

je zodpovedná ako zo strany zb. farára, či zborovej kaplánky. Obidvaja si uvedomujú, že bez 

prípravy nie je možné dobre odslúžiť služby Božie. 

 

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

 

VÝBER PIESNÍ:- sa praktizuje podľa danej nedele, sviatku. Piesne korešpondujú s obsahom 

služieb Božích. Spev na službách Božích sa zlepšuje, je dynamický a taktiež organový sprievod je 

na kvalitnej úrovni. 

 

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

 

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. Peter Mihoč - tajomník 

biskupa VD ECAV; Mgr. Emília Mihočová Kmecová – tajomníčka pre vnútornú misiu VD; Mgr. 

Helena Benková – ev. a.v. farárka; Mgr. Miloš Zaťko – zborový farár CZ Svätý Peter; Mgr. 

Jaroslava Zaťková – námestná farárka CZ Pribeta; Mgr. Miroslav Kerekréty – zborový farár CZ 

Bystré; Tomáš Valašík – teológ 4. ročníka EBF UK. 
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ČÍTANÉ SLUŽBY BOŽIE:  

-  mládežníci –  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, 

detský spevokol Mravčekovia z CZ Bystré.  

- čítanie pašií: Zlatica Beňková, Matúš Hrivňák, Lukáš Hrivniak, Mária Kachmanová, Rastislav 

Boroš,  Nika Balent – Nováková, Martin Berta, Michal Jenčo, Alexandra Jenčová, Dominika 

Štofová, Marek Hrivniak, Klaudia Jakubová, Matej Matta, Mariana Jenčová, Lenka Jenčová, 

Lukáš Krištan. 

- príhovory zborovej dozorkyne Viery Ďorďovičovej pri rôznych príležitostiach. 

- úprimná a srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí sa 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. 

 

2011 222 13 1 18 14 1 1 270 1 

2012 220 13 3 16 12 1 1 266 1 

 

3.  SVIATOSTI 

 

A/ KRST SVÄTÝ:  

sa vykonával v r. 2012 len v rámci služieb Božích. Tento spôsob vykonávania sviatosti v rámci 

služieb Božích sa osvedčil a je to povzbudením nielen pre rodinu, ale aj pre cirkevný zbor, že sa 

nám aj v zbore rodia deti a že ich môžeme začleniť do života cirkevného zboru. Chcem povzbudiť 

rodičov, aby prichádzali s deťmi do kostola v rámci nedeľného spoločenstva. Niektorí rodičia 

prichádzajú so svojimi deťmi od krstu pravidelne na služby Božie a to by malo byť podnetné 

a príkladné aj pre ostatných. V r. 2012 sme mali viacej krstov, ako v r. 2011 a to je pozitívne pre 

náš cirkevný zbor.  

   

KRST SVÄTÝ - Tabuľka č.2 

ROK Deti Dospelí Spolu 

chlapci dievčatá 

2011 5 3 0 8 

2012 2 10 1 13 

 

B/ VEČERA PÁNOVA: 

sa prisluhovala v r. 2012 v našich 4 chrámoch, 23 – krát, iba v rámci služieb Božích a vždy aj 

spojená so spoveďou. Okrem chrámu sa Večera Pánova so spoveďou prisluhovala 

v domácnostiach, i v domove dôchodcov. V r. 2012 sa zvýšil počet komunikantov pri Večeri 

Pánovej, oproti r. 2011.  

VEČERA PÁNOVA - Tabuľka č. 3 

ROK Chrám Nemocnica domov 

dôchodcov 

Doma  

Spolu 

muži  Ženy Muži Ženy Muži Ženy muži Ženy 

2011 612 935 0 0 2 2 19 27 1597 

2012 697 929 0 0 2 1 19 29 1677 
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PRISLUHOVANIE VEČERE PÁNOVEJ V CHRÁMOCH V R. 2012 - Tabuľka č. 4 

 

4. KONFIRMÁCIA 

vďaka Pánu Bohu, že aj v r. 2012 sme mohli v našom CZ vykonať slávnosť konfirmácie, aj keď 

oproti r. 2011 je menej konfirmovaných. Konfirmácia bola v našom cirkevnom zbore podľa 

určeného termínu, a to v nedeľu po Vstúpení, 20. mája 2012 o 09:30h. v kostole v Soli. Chceme 

nielen apelovať, ale aj povzbudiť konfirmandov, ale i rodičov konfirmandov, aby prichádzali na 

služby Božie i na biblické hodiny pre dorast, alebo mládež. 

V r. 2012 sme mali aj konfirmácia dospelého. Konfirmácia bola vykonaná v rámci služieb Božích 

vo filiálke Čaklov: 12. mája 2012 – Lukáš Rapavý. 

Od septembra 2012 máme v 1. ročníku konfirmačnej prípravy 5 katechuménov; 2 chlapci, 3 

dievčatá. V druhom ročníku je 14; 6 chlapcov a 8 dievčat. 

 

 

DÁTUM – NEDEĽA 

 

MUŽI 

 

ŽENY 

 

SPOLU 

 

MIESTO 

 

18.03.2012 – 4. pôstna nedeľa 44 53 97 SOĽ 

06.04.2012 – Veľký piatok 61 60 121 SOĽ 

13.05.2012 – stret. konfirmandov po 50r. 20 33 53 SOĽ 

20.05.2012 – konfirmácia 17 36 53 SOĽ 

12.08.2012 – kajúca nedeľa 24 46 70 SOĽ 

02.09.2012 – zborové dni 47 59 106 SOĽ 

09.12.2012 – 2. adventná nedeľa 56 63 119 SOĽ 

23.12.2012 – 4. adventná nedeľa 47 47 94 SOĽ 

 

 

316 397 713  

    

18.03.2012 – 4. pôstna nedeľa 38 78 116 ČAKLOV 

05.04.2012 – Zelený štvrtok 33 45 78 ČAKLOV 

12.05.2012 – konfirmácia dospelého 1 3 4 ČAKLOV 

11.08.2012 – konfirmácia dospelého 2 7 9 ČAKLOV 

12.08.2012 – kajúca nedeľa 37 67 104 ČAKLOV 

09.12.2012 – 2. adventná nedeľa 41 78 119 ČAKLOV 

23.12.2012 – 4. adventná nedeľa 34 33 67 ČAKLOV 

 186 311 497  

   

VEĽKÁ NOC 40 48 88 ZÁMUTOV 

KAJÚCA NEDEĽA 32 38 70 ZÁMUTOV 

VIANOCE 45 51 96 ZÁMUTOV 

 

 

117 137 254  

   

18.03.2012 – 4. pôstna nedeľa 30 29 59 HLINNÉ 

02.08.2012 – služby Božie s krstom, VP 2 3 5 HLINNÉ 

12.08.2012 – kajúca nedeľa 20 21 41 HLINNÉ 

09.12.2012 – 2. adventná nedeľa 26 31 57 HLINNÉ 

 

 

78 84 162  
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KONFIRMÁCIA - Tabuľka č.5 

ROK Deti dospelí Spolu 

chlapci dievčatá 

2011 5 14 0 19 

2012 5 5 1 11 

 

5. PRISTÚPILI A VYSTÚPILI Z CIRKVI 

 

V r. 2012 sa odhlásili z cirkevného zboru: 2. 

 

6. BOHOSLUŽOBNÉ VÝKONY 

 

A/ SOBÁŠ:  

v r. 2012 boli iba 2 sobáše, je to oproti r. 2011 pokles. Vykonali sa pastorálne pohovory pred 

uzavretím sobáša.  
Sobáš sa vykonáva podľa agendálneho poriadku a v súlade so Záväznými úpravami pre cirkevno – 

zborovú prax, vydané ECAV. 

SOBÁŠE - Tabuľka č.6 

 

 

 

 

 

 

B/ POHREBY: 

 V r. 2012 sme odprevadili v nádeji vzkriesenia a večného života 13 bratov a sestier z nášho CZ. 

Chcem vyzdvihnúť, že pomerne veľa ľudí prichádza na pohreby prejaviť svojou účasťou súcit 

s pozostalou rodinou, ale i rozlúčiť sa s členmi nášho CZ.  

Pred pohrebom sa praktizujú pobožnosti pri zosnulom alebo zosnulej. Chcem poďakovať všetkým 

členom CZ, ktorí pochopili, že bohoslužba, ktorá sa vykonáva v Dome smútku je pre pozostalú 

rodinu a všetkých prítomných, a že túto bohoslužbu nenarúšajú svojimi príchodmi a 

kondolenciami. Apelujeme však na tých, ktorí ešte nevedia, aby tak nenarúšali pobožnosť, ale sa 

prispôsobili a boli účastní na pobožnosti, a až tak vyjadrili úprimnú sústrasť. 

Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí vykonávajú pobožnosť pri zosnulých a tak 

pomáhajú zmierňovať smútok pozostalej rodine. 

 

POHREBY – Tabuľka č.7 

ROK muži Ženy Deti Spolu 

2011 9 4 0 13 

2012 5 7 1 13 

 

7. BIBLICKÁ A VNÚTROMISIJNÁ PRÁCA V ZBORE 

 

I. Biblické hodiny pre dospelých: – boli vykonávané po Veľkej noci do júna a potom 

v mesiacoch október a november – (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: 1 a 2 list Petrov, Skutky apoštolov, kapitoly 1,2,3,4,5,6.  Viedol ich zborový farár. 

Účasť 40, spolu 27 hodín. Ďakujem tým presbyterom, ktorí sa zúčastňujú biblických hodín. 

A vyzývam tých presbyterov, ktorí nechodia, aby začali.  

 

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 

ROK Evanjelické krížne Spolu 

2011 2 7 9 

2012 1 1 2 
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rôzne témy, podložené na základe biblických textov. Na biblickej hodine mládeže je spoločenstvo, 

ktoré je charakteristické rôznosťami, ale predsa jednotné. Väčšina z mládeže sa pravidelne 

zúčastňuje nedeľných služieb Božích! V r. 2012 bolo 41 biblických dvoj - hodín. Účasť:17. 

 

III. Biblická hodina pre vysokoškolskú a pracujúcu mládež: – sa konala 1x v Zborovom dome 

v stredu o 19:00h. V rámci stretnutia sme sa zamýšľali nad podobenstvom o Milosrdnom 

samaritánovi, ktoré vyústilo k vzájomnej diskusii. 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. 2012 preberali: 

témy na ľubovoľné biblické texty. Čo sa týka účasti, mierne vzrástla, ale predsa vyzývame 

rodičov, aby brali duchovný vývoj svojich detí zodpovednejšie a tak posielali svoje deti na 

biblické hodiny. V r. 2012 bolo 40 biblických dvoj – hodín pre dorast. Účasť: 20.  

 

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 zborových dňoch, na pamiatku posvätenia chrámu v Soli, Zámutove, 

v Hlinnom, v Čaklove, na obecných slávnostiach v Hlinnom, na službách Božích v rámci 

zborového dňa v Hermanovciach a Bystrom, na stretnutí spevokolov ŠZS v Soli. 

 

VI. Kvarteto: – vystupovalo na zborových dňoch, na vianočnom koncerte. 

 

VII. Pôstny modlitebný týždeň: – sa konal v dňoch od 27.3. do 31.3. 2012. Utorok - matkocirkev 

Soľ; streda – Hlinné; štvrtok – Čaklov; piatok – Zámutov; sobota - Soľ. V rámci pôstneho 

modlitebného týždňa sme prežili požehnané chvíle zamyslením sa nad Božím slovom 

a spoločnými modlitbami. Účasť na modlitebných dňoch cca 90 ľudí. 

 

VIII. Zborová práca s deťmi: 

 

A/ Detský biblický tábor  – 9.-12.7.2012 

     9.júla 2012 ráno sa naplnil zborový dom deťmi, ktoré prišli na zborový biblický detský tábor. 

Tento rok sa schádzalo každý deň od pondelka do štvrtka, 25 detí. Tento rok sme zažili veľké 

egyptské spoločenstvo. Venovali sme sa príbehu Jozefa a jeho bratov. Každé dieťa malo pracovný 

zošit plný obrázkov, biblických textov, omaľovaniek, ktoré si deti postupne podľa témy vypĺňali. 

Mali sme tieto témy: Jozef – milovaný Jákobov syn; Jozef – nenávidený brat; Bratia predajú 

Jozefa do otroctva; Jozef otrokom – vo väzení; Jozef vo väzení vykladá sny; Jozef a faraón; 

Faraón odmeňuje Jozefa; Bratia prichádzajú do Egypta; Jozef sa stretáva s bratmi; Jozef bratom 

odpúšťa. Naučili sme sa, že Boh je s nami v každej chvíli, na každom mieste a v každom čase. 

Pomáha nám, aj keď sa nám nedarí, keď nám ubližujú. Pán Boh má moc všetko zlé zmeniť na 

dobré,  a utrpenie premení na dobro a úspech. Na záver si deti celý príbeh utvrdili kresleným 

filmom o Jozefovi. Deti sa vyšantili pri spoločných hrách, futbale. Prežili sme ozajstnú egyptskú 

olympiádu, v ktorej sa deti popasovali s viacerými disciplínami. Zapálili sme olympijské fakle, 

a na záver boli všetky deti ocenené medailami. Inokedy sme na základe indícii hľadali ukryté 

egyptské poklady. 

 

B/ Detské služby Božie a Deň detí – 3.6.2012 

     Soliansky kostol sa zaplnil deťmi, ktoré chceli Deň detí osláviť spolu s Pánom Ježišom. 

Atmosféra na službách Božích bola výnimočná, pretože liturgické texty i modlitby čítali deti, a aj 

spolu s dospelými spievali detské piesne. Deti prijali pri oltári požehnanie. V kázni si deti mohli 

vypočuť, ako Boh Otec Stvoriteľ, Boh Syn Vykupiteľ a Boh Duch Svätý Posvätiteľ zasahuje do 

ich životov. Po kázni deti z detskej besiedky v jednej veľkej spoločnej modlitbe ďakovali i prosili 

Pána Boha o mnohé dary. Deň detí pokračoval popoludňajším programom v Zámutove v areáli 
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penziónu Opál. Okrem športového vyžitia, rôznych atrakcii, si deti vypočuli biblickú lekciu, 

spievali spolu so skupinou Prázdny kríž, ktorá toto popoludnie hudobne zastrešovala. Deti sa 

mohli povoziť na koňoch z jazdeckého klubu, súťažili a zabávali sa spolu s rodičmi.  

 

C/ Mikulášsky večierok – 9.12.2012 

     Cca. 30 mikulášachtivých detí zaplnilo zborovú miestnosť. No ako každé stretnutie konané na 

pôde CZ, aj toto po privítaní začalo spoločnými modlitbami. Deti sa potom hrali, spievali detské 

pesničky. S. kaplánka im vysvetlila, ako a kto sa o nás stará počas celého nášho života – naši 

rodičia, starí rodičia, učitelia, potom aj naše vlastné deti a vnúčatá. Ale tým dobrým darcom 

všetkých dobrých darov je náš Pán Boh. On sa stará o nás od malička nielen po telesnej stránke, 

ale aj po duchovnej. On nám poslal svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás jedného dňa 

zoberie k sebe do neba.  

        Deti boli rozdelené na tri skupiny – čertíkovia, mikulášovia a anjelici. Jednotlivé skupiny 

potom zažili veľkú zábavu pri súťažiach. Po občerstvení všetci netrpezlivo čakali nasľúbeného 

hosťa. A Mikuláš nakoniec prišiel – aj so svojimi pomocníkmi – čertom a anjelom. Viaceré deti 

Mikulášovi zaspievali pesničky, či zarecitovali básničky. Mikuláš potom deťom rozdal balíčky.                                                              

                                                (Prácu s deťmi spracovala Mgr. Z. Kubačková – zborová kaplánka) 

 

IX. Zborová práca s dorastom a mládežou: 

 

A/ Biblický tábor pre dorast a mládež – 7. – 13.8.2012 

- sa konal v CZ Párnici. Téma biblického tábora: Čo je môj problém? Čas, správanie, ovládanie 

okolností, autorita, dávanie, poviazanosť. Každý večer tieto témy rozvádzal zborový farár Ľ. 

Kubačka. V programe boli scénky, skupinky, prekvapenia, výlety v okolí, športové aktivity, 

večerné filmy, prekvapenia a mnoho iného. 

 

B/ Silvestrovský večierok – 31.12.2012 

- sa konal 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 

evanjeliom podľa Matúša 24, 36 - 44; modlitbami. Každý prítomný si ťahal biblický veršík na rok 

2013. Na večierku sa zúčastnilo 30 ľudí. 

 

X. Zborová práca so ženami: 

 

A/ Stretnutie žien – 11.3.2012 

ženy stretli v Zborovom dome pri príležitosti MDŽ. Na tomto stretnutí mohli zažiť spoločenstvo 

pri slove Božom, modlitbách, piesňach, pri prednáške, ale i pri spoločných rozhovor pri malom 

občerstvení. Toto stretnutie viedol zborový farár Ľ. Kubačka, ktorý mal pripravené zamyslenie na 

tému: Sprevádzanie v smútku. Po tomto zamyslení sa už ujala slova Eva Škarupová – zborová 

farárka CZ Hanušovce, ktorá živým svedectvom i pripraveným slovom hovorila o tom, ako 

zvládnuť smútok nad stratou blízkeho človeka. 

 

B/ Spoločenstvo žien 

 – fungovalo aj v r. 2012. Ženy sa stretli 3x. 

- 02. apríla 2012 

Téma: Premena Martinej viery a jej vzťah k Pánovi Ježišovi Kristovi (J 11,21-27). 

Aktivita: zdobenie veľkonočného umelohmotného vajíčka, ktoré si ženy zdobili farebnými 

bavlnkami, a dozdobovali korálkami, drôtikmi, flitrami či inými ozdobami. Trpezlivou prácou tak 

vznikli krásne originálne kraslice.  

Tohto stretnutia sa zúčastnilo 16 žien a 3 dievčatá zo Soli, Čaklova a Zámutova.  

- 05. novembra 2012 

Téma: reformácia.  

Aktivita: výroba jesennej dekorácie z umelých kvetov, rôznych plodov, ozdôb. 
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Tohto stretnutia sa zúčastnilo 20 žien. 

- 26. novembra 2012  

Téma: advent a Vianoce ako obdobie príprav na príchod Spasiteľa - (Jer 31,33 – 34). 

Aktivita: výroba adventných vencov. 

 

Pečenie vianočných oblátok v CZ. Už tretí rok ochotné sestry piekli v našom CZ oblátky. Na 

každého člena rátame 2ks, ide teda iba o symbolický dar. 

Ďakujeme všetkým sestrám v Zámutove, v Čaklove, a v Soli, ktoré tieto oblátky pre Vás 

všetkých napiekli. Obraciame sa na tie sestry, ktoré sú doma, vládzu a majú čas, aby sa 

osmelili, a prišli nám na budúci rok pomôcť. 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, ktoré budú 

sčasti použité pre potreby detí a mládeže. 

 

XI. Stretnutie ľudí v dôchodkovom veku – 28.10.2012 

O 15:00h. v zborovom dome sa konalo už tradičné stretnutie starších bratov a sestier nášho 

CZ. Toto stretnutie otvoril br. zborový farár privítaním a modlitbou. V rámci programu sa spievali 

piesne z evanjelického spevníka, vystúpili deti z detskej besiedky pod vedením s. zb. 

kaplánky. Biblické zamyslenie nad Božím slovom mal zborový farár, ktorý povzbudil prítomných, 

aby dôverovali Bohu a neboli sklamaní z ťažkostí života, ktoré im prichádzajú aj vekom. Ale 

dokázali prijať, nielen to dobré, ale aj to ťažké s vedomím, že Pán Boh pomôže! Po biblickom 

zamyslení si bratia a sestry vyberali piesne z evanjelického spevníka, ktoré sú ich obľúbené, a 

ktoré si doma spievajú. Spoločne oslavovali Pána Boha vo sviatočný deň a tak sa aj povzbudili vo 

viere v Pána Ježiša. Po duchovnej časti, bolo pripravené malé občerstvenie, počas ktorého sa 

bratia a sestry vzájomne mohli porozprávať.   

 

XII. Zborové dni – 31.8. – 2.9.2012 

Mottom zborových dní bol biblický verš z 1Kor 12,27: “Vy spolu ste telo Kristovo a každý osve 

Jeho úd…”       

V piatok 31.8.2012 bol 17:00h. – 20:00h. - misijný program pre dorast a mládež.  

V rámci programu hrala a spievala rómska kapela GPS, a s niekoľkými scénkami 

vystúpili členovia rómskeho divadla DIK (divadlo inšpirované Kristom) z pastoračného centra z 

Čičavy.     

V sobotu 01. 9. 2012 začal druhý zborový deň venovaný pre všetkých členov CZ.  

09:00h. – 13:00h. - turnaj v stolnom tenise.  
Na  1. mieste sa umiestnil Rastislav Boroš; 2. miesto: Jozef Demčák; 3. miesto: Matej Matta. Br. 

farár ich odmenil sladkou odmenou.  

15:00h. – 19:00h. bol program pre deti, v rámci ktorého mali tému, ktorú mala s. Emília 

Mihočová – Kmecová, rôzne aktivity, tvorivé dielne viedla s. Alena Balent Nováková. Deti mohli 

skákať na trampolíne a skákacom hrade.  

17:00h. predsedníctvo CZ otvorilo oficiálne zborové dni.  

17:20h. - hlavná téma, ktorá bola rozdelená na dve časti - kázeň: Cirkev – nevesta Kristova; 

prednáška: Znaky živého tela Kristovho, ktoré mal Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD. – zborový 

farár v CZ Vrbovce.  

19:30h. bolo agapé – pohostenie v altánku a okolo neho.  

20:30h. začal misijný večer pre všetkých, v rámci ktorého vystúpila kapela Prázdny kríž; 

zborové spevácke kvarteto; mládež so scénkami, videoklip, modlitby, aktivita, a 

predovšetkým biblické zamyslenie (1Kor 12,27), ktoré mal Slavomír Slávik – riaditeľ EVS.        

V nedeľu – deň Pánov sa o 09:30h. v kostole v Soli začali slávnostné služby Božie s Večerou 

Pánovou – so spoveďou, s požehnaním pre začiatkom nového šk. r. pre deti, žiakov, 

študentov, učiteľov. Slávnostným kazateľom bol Mgr. Ján Midriak – emeritný biskup, ktorý 

udelil požehnanie pred začiatkom šk. r., liturgoval, pomáhal pri prisluhovaní Večere Pánovej. 

Liturgovali a prisluhovali Večeru Pánovu aj zborový farár Ľ. Kubačka, zborová kaplánka Z. 
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Kubačková. V rámci služieb Božích nábožný spev okrem organu, na ktorom hral Michal Jenčo, 

doprevádzali huslistky, s. D. Sotáková s dcérou z CZ Merník, Heňka Piňosová z Čaklova, na 

trúbke hral Lukáš Mariňák z CZ Nemcovce. Počas prisluhovania Večere Pánovej hrala a 

spievala kapela Prázdny kríž. V rámci programu vystúpili: deti z detskej besiedky, zborová 

mládež, spevácke kvarteto, zborový spevokol.  Po skončení služieb Božích, predsedníctvo CZ 

ukončilo zborové dni pripravenou básňou s. dozorkyni V. Ďorďovičovej, záverečnou rečou 

zborového farára s poďakovaním Pánu Bohu za naozaj požehnané dni, ale i všetkým účinkujúcim 

i tým ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii zborových dní, nasledovala 

záverečná modlitba i zhudobnený verš zborových dní. Po ukončení programu bol v ZŠ slávnostný 

obed pre všetkých účastníkov slávnostných služieb Božích. 

 

XIII. Túra po náučnom chodníku – Zámutov – 30.06.2012 

-zraz bol o 08:00h. v penzióne Opál v Zámutove. Na spoločnú prechádzku po náučnom chodníku 

prišlo 30 bratov a sestier rôznej vekovej kategórie. Zb. farár Ľ. Kubačka sa pred odchodom 

pomodlil a tak sme sa vybrali po 8km náučnom chodníku. Cestou naspäť sme prišli k lyžiarskemu 

vleku, kde nás už čakal výborný guľáš z diviny i z bravčového mäsa, ktorý uvarili s. Mária 

Krištanová a s. Zuzana Ravasová zo Soli, ktorým srdečne ďakujeme. 

 

XIV. Vianočný koncert – 23.12.2012 

– sa konal v 4. adventnú nedeľu o 17:00h. v chráme Božom v Soli. V rámci koncertu zazneli 

vianočné piesne kapely Prázdny kríž, kvarteta, pomedzi ktoré boli modlitby, duchovné zamyslenie 

nad slovom Božím, ktoré mal zb. farár. 

  

XV. Hudobná skupina – Prázdny kríž  
     Hudobná skupina Prázdny kríž sa vďaka Bohu v roku 2012 stretávala na hudobných skúškach 

v Zborovom dome v Soli. Podieľala sa aj na týchto akciách: 

január       Soľ – Ekumenické služby Božie 

marec  dokončenie albumu Únik – Štúdio SEDEM Prešov 

apríl  Prešov – Sobáš 

apríl       Vyšný Žipov - Seniorátne stretnutie dorastu 

máj        Piešťany - EVS konferencia – Posuň sa 

jún  Zámutov – Deň detí 

jún  Hanušovce nad Topľou – Zborové dni 

jún      Branč – zrúcanina hradu – Dištriktuálny deň západného dištriktu 

júl        Richvald – Evanjelizačný koncert na námestí 

august      Vranov nad Topľou – Sobáš – Valašíkovci 

september Zborové dni – Soľ, Mládežnícke služby Božie 

december Vianočný koncert 
     Zúčastnila sa viacerých hudobných kresťanských aj nekresťanských podujatí, na ktorých jej 

členovia čerpali duchovne aj hudobne. 
     Vydali sme nový album s názvom Únik, na ktorom je 11 nových piesní. Ďakujeme Bohu za to, 

že pri nás stál na každom kroku pri tvorbe tohto albumu. Celý album bol zmixovaný 

a zmastrovaný v profesionálnom hudobnom štúdiu 7edem v Prešove. Týmto chceme veľmi 

poďakovať Randymu a všetkým našim sponzorom, no hlavne nášmu cirkevnému zboru za 

finančnú pomoc. Album si môžete zakúpiť na farskom úrade alebo priamo u členov kapely za 8€...  

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

návštevníci môžu dozvedieť viac o tejto hudobnej skupine. 

     Kapela je veľmi vďačná CZ ECAV 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. Zvlášť všetkých vás prosíme o modlitby za 

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

sŕdc... 

http://www.prazdnykriz.sk/
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     Hudobná skupina Prázdny kríž túži pokračovať v ceste za Pánom Ježišom aj v roku 2013 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. 2012 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:  K. Jakubová.  

 

B/ ŠKOLSKÁ NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA: – výučba náboženstva prebiehala v r. 2012 na 

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

vyučovala: Mgr. Zuzana Kubačková. 
Tabuľky č. 9 – 10 

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. 

 

ROK DETI - DB DORAST MLÁDEŽ DOSPELÍ ŽENY RODINY SPEVOKOL 

Poče

t 

účasť  Počet Účasť Počet Účasť Počet účasť Počet účasť Počet Účasť Poč

. 

Členov 

2011 70 22 38 15 38 15 16 45 3 15 0 0 1 25 

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

  

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. 
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9. ČINNOSŤ PRESBYTERSTVA 

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

 NÁHRADNÍ PRESBYTERI: 6. – MUŽOV: 3; ŽIEN: 3. 

 POČET A OBSAH ZASADNUTÍ:  

1. 09. februára 2012; 18:00h.; zasadačka f.ú. – výročné presbytertstvo; hodnotil sa rok 2011 po 

duchovnej a hmotnej stránke, preberali sa: návrh rozpočtu na rok 2012, plán duchovných 

aktivít na r. 2012, príprava volieb na ďalšie 6. ročné funkčné obdobie, funkcionárov, 

presbyterov, členov výborov, delegátov na seniorátny konvent. Prítomní: 28.  

2. 24. marca 2012; 18:00h.; zasadačka f.ú. – činnosť a fungovanie presbyterstva, diskusia. 

Prítomní: 46. 

3. 09. júna 2012; 18:00h.; zborový dom – oprava kostola v Čaklove, kontrola rozpočtu, zborové 

dni, umiestnenie základňovej stanice, diskusia. Prítomní: 34. 

4. 10. decembra 2012; 18:00h.; zasadačka f.ú., oprava kostola v Čaklove, kontrola plnenia 

rozpočtu, hospodárske a organizačné záležitosti, diskusia. Prítomní: 45. 

 

10. MIMORIADNE PRÍLEŽITOSTI V ZBORE 

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

1. EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY: 

A/ Ekumenická bohoslužba – 29.01.2012 

- sa konala v Zámutove v evanjelickom kostole o 15:00h. Spoločenstvo v chráme tvorili veriaci z 

evanjelickej, rímsko i grécko katolíckej cirkvi. Bohoslužbu viedli: I. Jakubík rk farár – kazateľ, Ľ. 

Kubačka, Slavomír Pálfy gk farár. Na bohoslužbe bolo 144 veriacich. 

 

B/ Ekumenické bohoslužby – 19.-22.01.2012 
- v rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sme v našom cirkevnom zbore rozšírili 

spoluprácu v oblasti ekumény okrem rímskokatolíckej i s gréckokatolíckou cirkvou. 19. januára 

2012 sa konala ekumenická bohoslužba o 17:30h. v gréckokatolíckom kostole v Hlinnom. Túto 

bohoslužbu viedol gréckokatolícky farár z Rudľova P. Olšavský, kazateľom bol Ľ. Kubačka – 

zborový farár. 20. januára sa ekumenická bohoslužba konala 17:30h. v rímsko – katolíckom 

kostole v Soli; bohoslužbu viedol rímskokatolícky farár zo Soli J. Treščák, kazateľom bol 

gréckokatolícky farár z Rudľova P. Olšavský. 21. januára sa konala bohoslužba v evanjelickom 

kostole v Soli o 17:30h. Bohoslužbu viedol Ľ. Kubačka – zborový farár, kazateľ bol 

gréckokatolícky farár z Hlinného J. Maďorán. V nedeľu 22. januára sa konala posledná 

ekumenická bohoslužba v gréckokatolíckom kostole v Soli. Na tejto bohoslužbe slúžili všetci 

kňazi, kazateľom bol J. Treščák – rímskokatolícky farár zo Soli. Tieto stretnutia boli preto, aby 

sme sa stretli v mene Pána Ježiša Krista, ktorý zasľúbil, že bude prítomný, kde sa dvaja, alebo 

traja zídu v Jeho mene. 

 

2. SPOLOČENSKÝ VEČER EVANJELIKOV – 17.02.2012 

- sa konal o 19:30h. v Penzióne Opál v Zámutove prvý ročník. Spoločenský večer otvorilo a 

privítalo všetkých prítomných zborové predsedníctvo cirkevného zboru. Po úvodnom slove bol 

prvý tanec. Programom večierka okrem výborného jedla, tanečných kôl, boli aj rôzne zaujímavé a 

kreatívne aktivity, do ktorých boli zapojení i všetci prítomní. V rámci večierka bola i tombola, v 

ktorej prítomní mohli vyhrať hodnotné ceny. Spoločenského večera evanjelikov sa zúčastnilo 60 

ľudí, zo všetkých vekových kategórií. 

 

3. ÚVOD FUNKCIONÁROV, PRESBYTEROV, ČLENOV VÝBOROV – 15.04.2012 

- v 1. nedeľu po Veľkej noci v rámci služieb Božích uviedol zb. farár Ľ. Kubačka do služby v CZ 

– funkcionárov, presbyterov, členov výborov, delegátov na seniorátny konvent na 6 – ročné 

funkčné obdobie. 
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4.  STRETNUTIE KONFIRMANDOV PO 50 r. – 13.05.2012 

- sa konalo v 5. nedeľu po Veľkej noci o 09:30h. v rámci služieb Božích.  Služby Božie viedol zb. 

farár Ľ. Kubačka, ktorý sa prihovoril k jubilejným konfirmandom na základe biblického textu z 

2K 4, 16-18, a tak ich povzbudil slovami:  „Milí jubilejní konfirmandi, neochabujte ani vtedy, keď 

sa bude strácať vaša ľudská sila rokmi. Ale buďte spojení s nevyčerpateľným zdrojom – Pánom 

Ježišom Kristom. Iba On má moc obživiť vás vnútorne, duchom, a vy môžete síce byť na 

vonkajšom človeku slabí, ale vnútorne môžete byť silní, a toto vám aj ja zo srdca prajem.“ Zlatým 

konfirmandom a ich rodinným príslušníkom bola prislúžená sviatosť Večere Pánovej so 

spoveďou. Za jubilejných konfirmandov sa pomodlil Pavol Antol. Za cirkevný zbor sa prihovorila 

s. dozorkyňa V. Ďorďovičová. Po skončení služieb Božích boli jubilejní konfirmandi pozvaní na 

slávnostný obed, kde prebiehali vzájomné rozhovory. Jubilejných konfirmandov po 50r. bolo 

prítomných na stretnutí 13. 

 

5. ZBOROVÝ ZÁJAZD – 12. - 14.10.2012 

50 účastníkov sa zúčastnilo zborového výletu do Bratislavy. V piatok o 06:00h. po krátkom 

príhovore v autobuse – sestry dozorkyne V. Ďorďovičovej a modlitby br. farára Ľ. Kubačku sa 

cestovalo do Veľkého Medera na termálne kúpalisko.  Z Veľkého Medera sme sa zastavili v 

cirkevnom zbore Dunajská Streda. V chráme Božom nám zborový farár Jozef Horňák predstavil 

život CZ. Z Dunajskej Stredy sme sa presunuli do CZ Šamorín. Sestra zborová farárka Jana 

Kaňuchová nás milo privítala a poslúžila nám večernou pobožnosťou. Po zamyslení nad slovom 

Božím, nám porozprávala o živote cirkevného zboru a zodpovedala na prípadné otázky. Po 

rozlúčke so s. farárkou sme cestovali do Bratislavy do ubytovne. V sobotu sme doobeda si 

pozreli historickú časť starého mesta, bratislavský hrad. Po návšteve hradu bola obedňajšia 

prestávka. Po obede sme si pozreli Devín. Z Devína sme navštívili cirkevný zbor Bratislava – 

dcérocirkev Legionárska. Brat farár – senior Boris Mišina nás už čakal v chráme, kde nám poslúžil 

večernou pobožnosťou a po nej porozprával o cirkevnom zbore a potom nás pozval na posedenie 

do zborovej miestnosti. Potom sme sa presunuli do ubytovne a o 18:20h. sme odchádzali 

na divadelné predstavenie do nového Slovenského národného divadla. V nedeľu sme išli na služby 

Božie do Veľkého kostola. Po skončení služieb Božích sme boli pozvaní do starého lýcea na malé 

posedenie. Odtiaľ sme odišli si pozrieť Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK. Najskôr sme sa v 

priestoroch fakulty, v jedálni naobedovali a potom nás už priestormi fakulty sprevádzala duchovná 

správkyňa Erika Valková – Krišťáková. Na záver sa pomodlila a my sme po rozlúčke cestovali 

domov.  

 

6. PAMIATKA POSVÄTENIA CHRÁMU V ČAKLOVE PRI 35. VÝROČÍ – 23.12.2012 

- v 4. adventnú nedeľu v rámci slávnostných služieb Božích sme si pripomenuli 35. výročie od 

posvätenia kostola. Na slávnostných službách Božích liturgom i slávnostným kazateľom bol Mgr. 

Slavomír Sabol – biskup VD, spolu s ním slúžili zb. farár i zb. kaplánka. V rámci služieb Božích 

sa prihovorila s. dozorkyňa V. Ďorďovičová, vystúpil s dvomi piesňami zborový spevokol. 

Doprevádzali spev – kantorka Eva Jenčová a husľový doprovod D. Sotáková so synom a dcérou 

a H. Piňosová. 

 

7. NÁVŠTEVA Z CZ PETRŽALKA – 28.04.2012 

- v poslednú aprílovú sobotu prišla „Snežienka“ aj do nášho kostola v Soli. Program začal 

vystúpením petržalskej hudobnej skupiny so zaujímavým názvom – Žiarovky, ktorá sa predstavila 

jednou piesňou. Po nej hostí, účinkujúcich aj všetkých prítomných privítala s. kaplánka. Po nej sa 

ujala slova s. farárka Eva Kolesárová z CZ Petržalka, ktorá predstavila skupinu Plamienok aj 

samotný muzikál. Autormi muzikálu na motívy rozprávky Hansa Christiana Andersena sú 

členovia petržalského cirkevného zboru: hudbu zložil Ondrej Socha a scenár napísala Mária 

Tomaško. Kostýmy pripravili sestry Lýdia Vedejová a Eva Kolesárová. Hudobno-dramatická 

skupina Plamienok, ktorá nadväzuje na činnosť petržalského detského spevokolu Plamienok, sa 

schádza v zborovom dome každú sobotu a okrem nácviku spevu sa venujú aj tvorivým dielňam.  
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8. STRETNUTIE SPEVOKOLOV ŠZS – 25.11.2012 

- do solianskych chrámových lavíc zasadli členovia týchto spevokolov: Hanušovce, Bystré, Vyšný 

Žipov, Kuková, Merník a domáci zo Soli. Spev dospelých osviežilo vystúpenie dievčenského tria 

– troch druháčok zo Soli – Ninka Saraková, Dianka Grácová a Rebeka Kubačková, ktoré 

zaspievali dve pesničky z detskej besiedky.  

 

9. NÁVŠTEVA DETSKÉHO SPEVOKOLU MRAVČEKOVIA -  09.12.2012 

- druhú adventnú nedeľu prišli do nášho CZ Mravčeky. Privítali sme deti z CZ Bystré, ktoré už 10 

rokov tvoria detský spevokol pod týmto názvom, teda Mravčeky. Svojim spevom obohatili služby 

Božie v Čaklove a v Hlinnom.  

 

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

07.01.2012 – účasť zb. farára a zb. kaplánky na inštalácii Miloša Zaťka v CZ Svätý Peter 

23.01.2012 – účasť zb. farára na Generálnom biskupskom úrade v BA – kaplánska služba 

24.02.2012 – účasť zb. farára i kaplánky na Dištriktuálnej pastorálnej konferencii – N. Smokovec 

29.03.2012 – účasť predsedníctva CZ, poddozorcu, kurátora Hlinného, kurátorky Zámutova 

                      na úvode funkcionárov, presbyterov ŠZS v Hanušovciach 

31.03.2012 – účasť na konvente v Prešove: (Ľ. Kubačka, V. Ďorďovičová, D. Berta, V. Nemcová,  

                      M. Hajník)                     

23.04.2012 – účasť zb. farára na Valnom zhromaždení ZED – Tále 

12.05.2012 – účasť dorastu na seniorátnom stretnutí dorastu vo Vyšnom Žipove 

17.05.2012 – zb. farár slúžil služby Božie 08:30h. v Hermanovciach; 10:00h. v Bystrom v rámci  

                      zborového dňa 

01.07.2012 – zb. farár zastupoval, slúžil služby Božie v Komáranoch, kantoroval M. Jenčo 

05.07.2012 – zb. farár zastupoval, slúžil služby Božie v Komáranoch, kantoroval M. Jenčo 

08.07.2012 – zb. farár slávnostným kazateľom v grécko – katolíckom kostole v Soli 

08.07.2012 – posedenie so spevokolom 

12.07.2012 – účasť mládeže so zb. farárom futbalového turnaja v rámci misijných dní VD 

15.07.2012 – účasť zb. farára na bohoslužbe v rámci obecných slávností v Hlinnom 

28.-29.08.2012 – seniorátny turnaj vo futbale a volejbale –(2. miesto získala mládež vo volejbale;  

                            2 miesto vo futbale, dorast; 3. Miesto vo futbale, mládež) 

12.-14.09.2012 – účasť zborového farára s kaplánkou na Teologickej konferencii v Poprade 

08.10.2012 – účasť zb. farára na Všeobecnej pastorálnej konferencii vo Zvolene 

11.11.2012 – účasť na inštalácii Martina Zaťka v CZ Švábovce – (Ľ. Kubačka, Z. Kubačková, M.  

                       a V. Pališinovci, J. a V. Ďorďovičovci) 

23.11.2012 – účasť zb. farára i kaplánky na Dištriktuálnej pastorálnej konferencii – S. Belá 

25.11.2012 – účasť zb. farára na rímskokatolíckej slávnosti Krista Kráľa v Soli 

- účasť na Dávidovej harfe, seniorátnom stretnutí žien, na misijných dňoch VD, dištriktuálnom dni 

- účasť kaplánky na zasadnutiach VMV ŠZS 

- účasť zb. farára a kaplánky raz mesačne na seniorátnej pastorálnej konferencie ŠZS 

 

11. PASTORÁLNA ČINNOSŤ 

- sa vykonávala v našom CZ aj v r. 2012. Cca 45 návštev sme vykonali v domácnostiach v celom 

CZ. Táto činnosť si vyžaduje veľa času. Chceme začať s pastorálnou činnosťou a zabezpečiť 

väčšiu starostlivosť o starších členov CZ, ktorých nemá kto navštíviť. Okrem toho chceme začať 

aj s pastorálnymi návštevami v celom zbore. 

 

12. MIMOZBOROVÁ ČINNOSŤ  FARÁRA A KAPLÁNKY 

 zborový farár: náhradný člen za ŠZS na Synodu ECAV na Slovensku. 

 zb. kaplánka: školská dekanka ŠZS; vedúca sekcie pre spevokoly ŠZS; členka VMV ŠZS. 
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13. 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.  

 

14. ZBOROVÝ ARCHÍV 

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

 inventár zboru je kontrolovaný inventárnou komisiou.  

 

15. POČET ČLENOV V CIRKEVNOM ZBORE: 1124 

 

16. ZÁVER: 

 

- v prvom rade chcem poďakovať Pánu Bohu za uplynulý r. 2012, za Jeho pomoc a mnohé 

požehnanie, ktoré sme mohli pocítiť aj v našom cirkevnom zbore, za zvestované slovo Božie, 

za Jeho milosť a lásku prijímané aj skrze sviatosti, i cez mnohé duchovné aktivity. 

- ďakujem mojej manželke, zborovej kaplánke Z. Kubačkovej za jej zodpovedný prístup k jej 

zvereným úlohám, za svedomitú prípravu pre prácu s deťmi. 

- ďakujem s. dozorkyni V. Ďorďovičovej za korektnú, kreatívnu a veľmi dobrú spoluprácu, za 

pochopenie, ale aj za spoločné názory a o to ľahšie sa veci posúvajú dopredu. 

- ďakujem br. poddozorcovi D. Bertovi za jeho ochotu a službu v tejto funkcii pre CZ. 

- ďakujem všetkým kurátorom za ich službu, 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, ktorým úprimne záleží na svojom cirkevnom zbore, ktorí svojimi 

milodarmi, oferami, ktorí akýmkoľvek iným 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  2013 

 

1. STRETNUTIE ŽIEN – 10.03. 2013 – 15:00h. – ZBOROVÝ DOM SOĽ 

2. PÔSTNY MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ – 19. – 23.03.2013 – 18:00h. - KOSTOL 

3. STRETNUTIE KONFIRMANDOV PO 50R. – 28.04.2013 – KOSTOL SOĽ 

4. KONFIRMÁCIA – 12.05.2013 – KOSTOL SOĽ 

5. DEŇ DETÍ – 02.06.2013 – SOĽ 

6. LETNÝ BIBLICKÝ TÁBOR PRE DETI – 01. – 04.07.2013 – ZBOROVÝ DOM SOĽ 

7. TÚRA NA VRCH – 06.07.2013 

8. LETNÝ BIBLICKÝ TÁBOR PRE DORAST A MLÁDEŽ – 08/2013   

9. ZBOROVÉ DNI – 30.08. – 01.09.2013 – SOĽ 

10. ZBOROVÝ ZÁJAZD – RAJ. TEPLICE, ŽILINA, PÚCHOV – 28. – 29.09.2013  

11. STRETNUTIE ĽUDÍ V DÔCHODKOVOM VEKU – 20.10.2013 –  15:00h. – ZB. DOM SOĽ 

13. MIKULÁŠSKY VEČIEROK – 08.12.2013 – 14:00h. – ZBOROVÝ DOM SOĽ 

14. VIANOČNÝ KONCERT – 22.12.2013 – 17:00h. – KOSTOL SOĽ 

15. SILVESTROVSKÝ VEČIEROK – 31.12.2013 – 20:30h. – ZBOROVÝ DOM SOĽ 

http://www.ecavsol.sk/

