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1Pt 2,5-6: „a aj vy sami, ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste 
prinášali duchovné obete, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Veď stojí v Písme: Ajhľa, kladiem na 
Sione uholný kameň, vyvolený, vzácny, a kto verí v Neho, nebude zahanbený.“ 
 
Nábožné kresťanské zhromaždenie, milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! 
    Náš cirkevný zbor môžeme pripodobniť k domu. Každý dom má svoje základy, je charakteristický 
svojou stavbou, lokalitou, svojím výzorom z vonka i z vnútra. Má svoj exteriér i interiér, má svoje 
špecifické vlastnosti. Aj náš cirkevný zbor ako stavba má svoje základy, je charakteristická, má svoje 
miesto a je taktiež typická z vonka i z vnútra. Čo je dôležité na dome, ale i cirkevnom zbore je život v 
ňom. Aj my sme mali možnosť prežiť určitý úsek života i v našom cirkevnom zbore za rok 2007. 
Prežili sme obdobie, ktoré bolo charakteristické určitým vývojom, i vďaka Pánu Bohu napredovaním 
nášho cirkevného zboru. Nebol to pomalý rast, ale priam naopak bolo vidieť, že Pán Boh požehnáva 
naše spoločné práce či už duchovné, ale i práce po hmotnej stránke. Po celý rok sme sa snažili s Božou 
pomocou urobiť čo najviac vo všetkých sférach nášho zborového života. Robili sme rôzne duchovné 
stretnutia, ktoré mali formovať všetky vekové kategórie po stránke hlavne duchovnej, ale i morálnej, 
etickej. Akokoľvek, ale predsa za posledný rok náš cirkevný zbor pociťoval veľkú prítomnosť Božiu 
a tak to požehnanie sa odzrkadlilo v každom ohľade nášho cirkevného zboru. Cirkevný život má však 
veľký zásah do každej oblasti duchovnej, ale i hospodárskej. Od detí, náboženskej výchovy, dorastu, 
konfirmačnej prípravy, mládeže, biblických hodín, rôznych duchovných aktivít, krstov, sobášov, 
pohrebov, bohoslužobného života až po rôzne opravy, investície, zveľaďovania okolia, udržiavania 
budov atď. Toto všetko sme prežili aj v roku 2007. Lenže ako sme to vnímali my? Čím všetkým sme 
sa snažili prispieť my? Ako sme rozvíjali naše talenty, schopnosti darované od Pána Boha pre prácu na 
Vinici Pánovej? Sme spokojný so životom svojho cirkevného zboru? Čo všetko by sme mali zmeniť, 
čo vylepšiť a v čom pokračovať?  
    Bratia a sestry to sú otázky, ktoré nás majú motivovať k zamysleniu a k rôznym aktívnym krokom 
dopredu. Toto naše uvažovanie, či zhodnotenie však chceme urobiť vo svetle a na základe Božieho 
slova. 
    „a aj vy sami, ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali 
duchovné obete, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.“ Podľa slov apoštola Petra máme byť živé 
kamene. Živé kamene, živého chrámu cirkvi, cirkevného zboru, ktorého základom je Ježiš Kristus. 
Kristus ako Boží Syn je nad Božím domom a tým domom sme my.  Kristus, ktorý je živý Boh a koná 
v tomto svete, v živote cirkvi, v živote nášho cirkevného zboru, i v osobných životoch. Živí Kristus, 
chce, aby sme boli ako živé kamene a budovali sa na duchovný dom. Pán Boh nechce, aby sme boli 
zbudovaný len navonok. To znamená, že Pán Boh nechce, aby sme boli veriaci len navonok, len 
formálne, len povrchne, príležitostne, raz za čas. Boh nechce, aby sme sa javili len ako veriaci, ktorí 
patria do cirkevného zboru, aj sa raz za čas k nemu priznajú, ale ich život nesvedčí o viere v Pána 
Ježiša Krista. Mnohí v našom cirkevnom zbore sú duchovne mŕtvymi kameňmi, ktoré nejavia známky 
života. Nemajú záujem o život v cirkevnom zbore, o slovo Božie a sviatosti, o modlitbu či 
spoločenstvo veriacich. Ale my máme byť ako živé kamene, budovať sa na duchovný dom. Živé 
kamene znamenajú, že máme mať živý záujem o Boha, o život s Ním. Toto máme prejavovať aj 
vnútorne. V našich srdciach má byť živá viera v Boha. Viera, ktorá je silná a neklátivá v životných 
úderoch a búrkach. Viera, ktorá verí, nádeje sa, všetko pretrpí. A takúto vieru by sme mali mať i  
v našich srdciach.. Mali by sme ju mať v srdciach našich rodín, domácností. Byť živými kameňmi, 
znamená žiť život viery v Pána Ježiša Krista.  
    Tento duchovný život sme mali i v našom cirkevnom zbore v roku 2007. Pán Boh nám otvoril 
viacero možností, ako môžeme prijímať Božie slovo. Mali sme rôzne duchovné aktivity, na ktoré nás 
Boh pozýval a dal nám možnosť duchovne rásť, budovať sa a žiť vo viere v Neho. Pán Boh si nás 
vyučoval a chcel, aby sme boli aktívnymi, aby sme žili duchovne. Otvoril nám možnosť budovať náš 
cirkevný zbor na duchovný dom. Dom, v ktorom sa zvestuje slovo Božie, prisluhujú sviatosti, ktoré 
ustanovil Pán Ježiš Kristus. V tomto duchovnom dome bol život, ktorý sme mohli využívať a tak sa 
budovať a rásť vo viere v Boha aj v našich rodinách a domácnostiach. Tento duchovný dom má 
základy na Kristovi, ktoré žiadna diabolská ani ľudská moc nezničí. V tomto duchovnom dome 
môžeme nachádzať lásku, pokoj, odpustenie hriechov, zmysel a význam života. V tomto duchovnom 
dome je istota, spasenie, záchrana. Toto potrebujeme v tomto neistom živote. A nikto iní nám nemôže 
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dať istotu, len Boh. Boh Ti ponúka možnosť, aby si bol, bola bližšie, aby nás naplnil svojou láskou, 
aby nám otvoril oči, aby nás obnovil a spravil z nás živé kamene, ktoré budú svedčiť vieru v Neho 
i v okolí, v ktorom žijeme. Boh chce, aby sme žili duchovne, aby sme sa modlili, aby sme čítali Božie 
slovo, aby sme verili, že Kristus je naša spása a záchrana. Boh chce, aby sme boli živými kresťanmi, 
ktorí Ho chcú úprimne nasledovať, vyznávať a viesť duchovne nielen seba, ale aj naše deti a vnúčatá, 
ktoré sú budúcnosťou nášho cirkevného zboru. Takýmito živými kameňmi, ktoré prinášajú obete, chce 
mať Pán Boh aj  z nás. Chce, aby sme sa neváhali obetovať pre veci duchovné. Chce, aby sme sa 
vedeli otvoriť pre život v cirkevnom zbore. Aby sme vedeli sa z lásky obetovať pre účely a preto čo 
tento cirkevný zbor potrebuje. A mnohí toto robili j v roku minulom. Mnohí sme sa snažili, aby sme 
boli dobrými kresťanmi, ktorí žijú duchovne. Ktorí sú ochotní sa zapojiť do života cirkevného zboru.       
    V roku 2007 sme sa snažili ešte sa viacej venovať ako predtým duchovným aktivitám, ktoré nás 
mali v mnohom predovšetkým obohatiť a rozvíjať vieru každého kto mal záujem o tieto spoločné 
stretnutia. Môžeme povedať, že to malo svoj význam, ale i odozvu zo strany tých, ktorí sa ich 
zúčastnili. A v tomto chceme pokračovať a predovšetkým sa podnietiť i slovami nášho biblického 
textu: „a aj vy sami, ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali 
duchovné obete, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. „Veď stojí v Písme: Ajhľa, kladiem na Sione 
uholný kameň, vyvolený, vzácny, a kto verí v Neho, nebude zahanbený.“ 
    Z tejto skúsenosti chceme pokračovať v rozbehnutých duchovných aktivitách, ale i robiť ďalšie, 
preto aby sme sa stávali živými kameňmi a budovali sa na duchovný dom. Toto slovo Kristovo bolo 
dôležité v minulom roku a bude pre nás rozhodujúce i v tom ďalšom, ktorý sme už s Božou pomocou 
začali. Slovo Kristovo nás bude podnecovať k rôznym duchovným smerovaniam dopredu, bude nás 
viesť, usmerňovať, napomínať, i vychovávať. Slovo Kristovo nech je pre nás alfou i omegou. 
Základným kameňom, na ktorom chceme budovať ďalej. Toto slovo bude vždy na každom jednom 
duchovnom podujatí ako jadro, od ktorého sa bude všetko odvíjať. Slovo Kristovo nech teda bohate 
prebýva v každom jednom ľudskom srdci.  
    Dosť ľudí nášho i cirkevného zboru nemá duchovný záujem. A to aj preto, lebo mnoho ľudí je 
ovplyvnených momentálnym spôsobom života. Našou úlohou do budúcnosti je teda urobiť všetko 
preto, aby sme dostali do povedomia ľudí, že život s Kristom je to podstatné, ktoré potrebuje každý 
kto nechce zomrieť večne. Vieru v Boha musíme šíriť rôznymi spôsobmi. Preto najskôr v nás musí 
prebývať slovo Kristovo bohate a až vtedy budeme vedieť podať slovo Kristovo ďalej. Keď to tak 
bude aj náš ďalší život bude omnoho ľahší, pretože bude prítomná medzi nami Božia ruka naklonená 
na našu stranu pomôcť nám v každej oblasti nášho života. 
    Bratia a sestry, držme sa na pevnom základe Kristovom i v ďalšom živote nášho cirkevného zboru 
i v našich osobných životoch. Majme položené na tomto uholnom kameni svoje životy, naše rodiny, 
náš cirkevný zbor. Pretože tento uholný kameň je vyvolený kameň. Aj napriek tomu, že mnohí zavrhli 
tento uholný kameň, Pána Ježiša Krista, je vzácny. Ježiš Kristus sa obetoval za nás na dreve kríža, na 
Golgote, aby sme mali život, a aby sme neboli zatratení. Toto je veľká milosť zo strany Božej k nám 
hriešnym ľuďom. Verme v Neho, a nebudeme zahanbení. Ale priam naopak môžeme raz získať za 
našu vieru v Krista večný život v nebeskom kráľovstve, kde budeme naveky oslavovať Trojjediného 
Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. 
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1. B O H O S L U Ž O B N Ý   Ž I V O T  
- je dôležitou a neodmysliteľnou súčasťou cirkevného zboru. Bez bohoslužobného života, by cirkevný 

zbor chradol, živoril a upadal. Snažili sme sa, aby bohoslužobný život bol naopak pestrý, živí, aby 

rástol, rozvíjal sa. Aby čím viac ľudí prichádzalo a zúčastňovalo sa duchovného života v našom 

cirkevnom zbore. V rámci bohoslužobného života sme sa snažili napĺňať Ježišove slová z evanjelia 

podľa Matúša 6,33: „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť, a všetko toto bude 

vám pridané.“ Kráľovstvo Božie sme hľadali aj v roku 2007. Na spoločných službách Božích sme 

tvorili spoločenstvo, ktoré bolo otvorené pre zvesť Božieho slova, pre modlitby, nábožné piesne. 

Bohoslužobný život nás mal formovať a viesť k zodpovednosti  a k úcte pred svätým a spravodlivým 

nebeským Otcom. Dávali sme dôraz nato, aby tento život sa odrážal i v živote našich rodín 

a domácností. Kde sme mali pokračovať v duchovnom živote viery v Pána Ježiša Krista. Chcem vás 

povzbudiť, aby ste vy rodičia, krstní rodičia, starí rodičia dbali o duchovný život vašich detí i vnúčat. 

Veďte ich k modlitbe, k čítaniu Božieho slova, do chrámového spoločenstva. Keď tak budeme všetci 

robiť, zachránime nielen seba, ale aj svojich blížnych. 

PRÍPRAVA SLUŽIEB BOŽÍCH: 

 – spočíva podľa agendálneho poriadku. Kázňový text sa vyberá podľa agendy – bohoslužobnej knihy 

ECAV, kde sú na výber biblické texty k danej nedeli, slávnosti, či sviatku.  

KÁZNE: 

- kázne sú písané na základe biblického textu v duchu evanjelia Ježiša Krista i Božieho zákona. 

V kázňach sme snažili priblížiť biblický text teologicky, exegeticky, aplikujúc do reality nášho 

ľudského života. Kázne sú situované nielen pre vás poslucháčov, ale snažíme sa tieto slová nielen ako 

kazatelia vám hovoriť, ale ich s Božou pomocou prežívať vo svojom živote. 

VÝBER PIESNÍ: 

- piesne sa vyberajú z určitou prípravou pre danú nedeľu, slávnosť, či sviatok. Snažíme sa vyberať 

piesne, aby sme čo najviac piesní spievali počas celého roka. Aj keď je niekedy nespokojnosť, že sa 

vyberajú nové piesne, ktoré nepoznáme. Ale čím viac piesní budeme spievať v rámci služieb Božích, 

tým bude aj väčšia pestrosť a využiteľnosť našich piesní z evanjelického spevníka, ktoré tiež obsahujú 

Božie slovo. 

ČAS BOHOSLUŽIEB: 

- časy služieb Božích, boli určené na základe spoločnej dohody. Zladiť čas štvoro služieb Božích do 

obeda nebolo také jednoduché. Nie všetkým toto zadelenie času služieb Božích úplne vyhovuje. Iným 

spôsobom sa toto nedalo lepšie zladiť aj kvôli služobnému autu. 

- v r.2007 sa niektorí vyjadrovali, že tých služieb Božích je akosi veľa. Isteže niekoľko rokov boli vo 

filiálkach služby Božie raz či dva razy do mesiaca. Ale časom si zvyknete. Treba využiť túto možnosť, 

ktorú máme zo strany Božej. Buďme vďačný Pánu Bohu, že máme možnosť – každú nedeľu počúvať 

Božie slovo. 

 



 5

 

ŠTATISTIKA SLUŽIEB BOŽÍCH: 

A/ HLAVNÉ:       Soľ: 66x  Zámutov: 55x      Čaklov: 55x       Hlinné: 55x         SPOLU: 231 

B/ VEČERNÉ – NEŠPORNÉ:   Soľ: 8 - Zlatník: 12 z toho 3x s VP - Jastrabie/Topľou: 1x s VP 

C/ PÔSTNE:        Soľ: 4x   Zámutov:  5x       Čaklov:   5x       Hlinné:  5x                         19 

D/ ADVENTNÉ: Soľ: 3x   Zámutov:  3x       Čaklov:   3x       Hlinné:    3x                       12 

 

SLÚŽILI   NA  SLUŽBÁCH BOŽÍCH: 

Okrem zborového farára Mgr.Ľuboša Kubačku a zborovej kaplánky Mgr.Zuzany Kubačkovej slúžili 

na službách Božích: 

SOĽ: 

- 3. pôstna nedeľa, pôstna večiereň, 24. po Sv.Tr. – Mgr.Miloš Zaťko – námestný farár Svätý Peter; 

- 2. sl.veľkon., 6. po Sv.Tr.; 4.adv., 2.sl. vianočná – Viera Pališinová – teologička 4.ročníka EBF UK; 

- 1. nedeľa po Veľkej noci – Mgr.Ján Bakalár – farár-senior ŠZS; 

- 4. nedeľa po Veľkej noci – teológovia z EBF UK: Michal Belányi, Viera Pališinová; 

- 4. nedeľa po Svätej Trojici – Mgr.Jaroslava Zaťková – námestná farárka Pribeta; 

- 5. nedeľa po Svätej Trojici – Mgr.Matej Oráč – duchovný správca EKG Prešov; 

- 8. nedeľa po Svätej Trojici – Mgr.Marián Grega – zborový farár Párnica; 

-14.-19. nedeľa po Svätej Trojici – Mgr.Karol Verčimák – tajomník biskupa VD ECAV; 

                                                                                

ZÁMUTOV:  

- Zjavenie Krista Pána mudrcov – Mgr.Vladimír Kmec – kaplán; 

- 3 po Zjavení – liturgovala Viera Pališinová – teologička 4. ročníka EBF UK; 

- Predpôstna nedeľa, 6.-19 po Sv.Tr. – Mgr.Slavomír Gallo – zborový farár Vranov/Topľou; 

- 3. pôstna nedeľa, 24 po Sv. Trojici – Mgr. Jaroslava Zaťková – námestná farárka Pribeta;  

- 1. sl. veľkonočná, 1 po VN, 5 po Sv.Tr., 1sl. vian.–Viera Pališinová – teologička 4. ročníka EBF UK; 

- 4. po Veľkej noci – teológovia z EBF UK: Višňa Zlochová, Martin Zaťko; 

- 14. nedeľa po Svätej Trojici – Mgr.Matej Oráč – duchovný správca EKG Prešov; 

 

ČAKLOV:  

- Zjavenie Krista Pána mudrcov – Mgr.Vladimír Kmec – kaplán; 

- 3 po Zjavení – liturgovala Viera Pališinová – teologička 4. ročníka EBF UK; 

- Predpôstna nedeľa – čítané služby Božie – Anna Plachá; 

- Pôstna večiereň – Mgr.Miloš Zaťko – námestný farár Svätý Peter; 

- 3. pôstna nedeľa, 24 po Sv. Trojici – Mgr. Jaroslava Zaťková – námestná farárka Pribeta;  

- 1. sl. veľk. 1 po VN, 5 po Sv.Tr., 1sl. vianočná – Viera Pališinová – teologička 4. ročníka EBF UK; 
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- 4. po Veľkej noci – teológovia z EBF UK: Višňa Zlochová, Martin Zaťko; 

- 6. nedeľa po Svätej Trojici – Mgr.Slavomír Gallo – zborový farár Vranov/Topľou; 

- 14. nedeľa po Svätej Trojici – Mgr.Matej Oráč – duchovný správca EKG Prešov; 

 - 19. nedeľa po Svätej Trojici – čítané služby Božie – Ľudmila Hrivniaková; 

 

HLINNÉ: 

- 3. pôstna nedeľa, pôstna večiereň, 24. po Sv.Tr. – Mgr.Miloš Zaťko – námestný farár Svätý Peter; 

- 2. sl.veľkon., 6. po Sv.Tr.; 4adv.,2.sl. vianočná – Viera Pališinová – teologička 4.ročníka EBF UK; 

- 1. nedeľa po Veľkej noci – Mgr.Ján Bakalár – farár-senior ŠZS; 

- 4. nedeľa po Veľkej noci – teológovia z EBF UK: Michal Belányi, Viera Pališinová; 

- 4. nedeľa po Svätej Trojici – Mgr.Jaroslava Zaťková – námestná farárka Pribeta; 

- 5. nedeľa po Svätej Trojici – Mgr.Matej Oráč – duchovný správca EKG Prešov; 

- 8. nedeľa po Svätej Trojici – Mgr.Marián Grega – zborový farár Párnica; 

-14. nedeľa po Svätej Trojici – Mgr.Karol Verčimák – tajomník biskupa VD ECAV; 

- 19. nedeľa po Svätej Trojici – čítané služby Božie: Peter Kmec, Božena Kottulová; 

    Chcem sa srdečne poďakovať všetkým bratom a sestrám, ktorí s láskou poslúžili v našom 

cirkevnom zbore.  

2. S V I A T O S T I 

A/ KRST SVÄTÝ – prisluhujeme ho na základe samotného ustanovenia Pána Ježiša Krista. „Choďte 

teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich 

zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.“/Mt28,19/. Krst Svätý je sviatosť, ktorá by mala byť 

radosťou celého cirkevného zboru, keď v Krste dochádza k prijatiu nového člena do cirkvi. 

    Krsty sväté praktizujeme v našom cirkevnom zbore v sobotu. Chceli by sme, aby Krsty sväté 

prebiehali v rámci služieb Božích, aby to nebola len rodinná udalosť, ale aj zborová. 

    To čo je dôležité pri Krste Svätom je aj sľub, ktorý sľubujú rodičia a krstní rodičia pri krste dieťaťa. 

Tento sľub, akosi v praxi rodičia nevedia naplniť. Je preto dôležité, aby ste venovali pozornosť a boli 

zodpovední v duchovnej výchove svojich detí. Boli im osobnými príkladmi v nasledovaní Pána 

a Spasiteľa Ježiša Krista.  

V ROKU 2007 BOLI POKRSTENÍ: 

CH: 2       D: 3     SPOLU: 5 

Soľ:           3  CH:  2      D: 1 

Zámutov:  1   CH:  0     D:  1 

Čaklov:     1   CH:  0     D:  1 

Hlinné:      0   CH: 0      D:  0 
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B/ VEČERA PÁNOVA: je sviatosťou, ktorú ustanovil Pán Ježiš Kristus, keď posledný krát jedol so 

svojimi učeníkmi hod veľkonočného baránka. Večera Pánova je neoddeliteľnou zložkou duchovného 

života v cirkevnom zbore. Počas dlhých rokov sme si zvykli pristupovať k Večeri Pánovej len pred 

výročitými slávnosťami, či na kajúcu nedeľu. Je však na uváženie, či stačí tri krát do roka pristupovať 

k sviatosti k Večeri Pánovej. Pretože terajší stav nás môže viesť k pocitu, že nemáme hriechy. 

    K Večeri Pánovej sa treba duchovne pripraviť – modliť sa, prečítať si slovo Božie, zmieriť sa 

s domácimi a prosiť o odpustenie Pána Boha.   

    V našom cirkevnom zbore sa v r. 2007 prisluhovala Večera Pánova so spoveďou v rámci hlavných, 

alebo pôstnych večerných služieb Božích. Pri Večeri Pánovej používame liturgiu B doterajšiu.  

     Chcem vyjadriť vďačnosť Pánu Bohu, že k Večeri Pánovej so spoveďou pristupujú celé rodiny. 

 

V R.2007 PRISTÚPILO K VEČER PÁNOVEJ: 

MUŽOV: 697      ŽIEN: 900    SPOLU: 1597 
 

SOĽ:                 582        M: 257      Ž: 325 
 

ZÁMUTOV:     268        M: 116      Ž: 152 
 

ČAKLOV:        515         M: 233     Ž:  282 
 

HLINNÉ:          163         M:   67     Ž:   96 
 

ZLATNÍK:          30         M:  13      Ž:   17 
 

JASTRABIE:      10          M:   4      Ž:     6 
 

DOMÁCNOSTI: 29          M:   7      Ž:   22 
 
 

3. K O N F  I R M Á C I A  

- je cirkevno - zborová udalosť, z ktorej sa vždy tešíme a radujeme. Pri konfirmácii môžeme byť 

svedkami, ako mladí ľudia potvrdzujú krstnú zmluvu a najmä sami za seba vyznávajú vieru 

v Trojjedinného Boha. Čo nás trápi je, že všetci konfirmandi pri slávnosti konfirmácie sľubujú vernosť 

cirkvi pred Pánom Bohom a prítomnými svedkami, väčšina sa nám vytráca zo života cirkevného 

zboru. Preto chcem vyzvať rodičov, aby ste posielali svoje deti na rôzne duchovné aktivity, ktoré 

cirkevný zbor ponúka aj po konfirmácii pre ďalší duchovný rast.  

20. MÁJA 2007 BOLO KONFIRMOVANÝCH: 

                                                            CH: 3      D: 8    SPOLU: 11 

- 1. ročník: 

CH: 9    D: 11    Spolu: 20 

- 2 ročník: 

CH: 7    D: 13    Spolu: 20 
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    Konfirmačná príprava sa vyučovala v roku 2007 v prvom polroku v stredu - I. ročník o 15:30h.; II. 

ročník 16:15h. V druhom polroku, od septembra 2007 začala vyučovať I. ročník zborová kaplánka 

Mgr.Zuzana Kubačková v stredu o 15:15h. II. ročník vyučoval zborový farár Mgr.Ľuboš Kubačka – 

v stredu 15:30h. Konfirmandi sa učili z konfirmačnej knižky „Verím a sľubujem“, učili sa z Božieho 

slova, z Malého katechizmu i piesne z evanjelického spevníka. Medzi povinnosti konfirmandov je 

zúčastňovať sa pravidelne na službách Božích, na hodinách náboženstva, i na biblických hodinách pre 

dorast. 

                                                                        

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

A/ SOBÁŠ: je tiež jednou z dôležitých výkonov v našom cirkevnom zbore. Je dobré keď mladí ľudia 

chcú vstúpiť do zväzku manželského v chráme Božom pred prítomnými svedkami a Pánom Bohom. 

Tak vedieme k zodpovednosti aj vo vzťahu dvoch mladých ľudí, aby v našom cirkevnom zbore videli 

dôležitosť cirkevného sobáša. Je preto dôležité, aby ste vy rodičia, starí rodičia apelovali na svoje deti, 

vnúčatá aby vstupovali do manželského života kresťanským spôsobom. O to sa snažme, a modlime sa 

aby pribúdali kresťanské rodiny aj v našom cirkevnom zbore. 

V ROKU 2007 BOLI ZOSOBÁŠENÉ 2 PÁRY: 

EVANJELICKÉ: 2;  KRÍŽNE: 0. 

B/ POHREBY: sú smutnou príležitosťou v cirkevnom zbore, kedy sa musíme rozlúčiť s našimi 

zosnulými bratmi a sestrami. Naše evanjelické pohreby vnímame aj ako možnosť zvestovať 

evanjelium Pána Ježiša Krista, povzbudiť pozostalých a poukázať na nádej vzkriesenia. Pohreby sa 

vykonávajú v domoch smútku, podľa poriadku – ktorý je v pohrebnej agende. 

V ROKU 2007 SME NA POHREBOCH POCHOVALI V NÁDEJI VZKRIESENIA TÝCHTO 

BRATOV A SESTRY: 

1. Vladimír Demčák, zo Soli,  52 r.; 

2. Helena Vágnerová, z Čaklova, 84 r.; 

3. Ján Mihalčin, zo Soli, 84r.; 

4. Jolana Hudáková r.Kmecová, zo Soli, 66r.; 

5. Michal Demčák, z Jastrabia nad Topľou, 72r.; 

6. Eduard Ďoďovič, zo Zámutova, 85r.; 

7. Andrej Sabol, zo Zámutova, 53r.; 

8. Jozef Antol, zo Soli, 72r.; 

9. Mária Ďorďovičová r. Peržeľová, zo Zámutova, 81r.; 

10. Mária Ucháľová r. Straková, z Hlinného, 83r.; 

11. Zuzana Kmecová r.Dzurišová, z Čaklova, 83r.; 

12. Ján Vancák, zo Soli, 74r.; 

13. Ján Džama, z Jastrabia nad Topľou, 76r.                            CH: 8   Ž: 5   SPOLU: 13 
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5. 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  
 
1. Biblické hodiny pre dospelých – sa začali konať v druhej polovici roka 2007 v matkocirkvi v Soli. 

Pre záujem sa biblické hodiny pre dospelých konali aj na filiálkach. Zmyslom nášho stretávania boli 

témy o rodine na základe biblických textov. Témy boli zaujímavé a tí, čo chodili mohli byť obohatení 

Slovom Božím, modlitbami a nábožnými piesňami. Je smutné, že je tu možnosť vzdelávať sa 

z Božieho slova, ale ľudia nemali záujem.  

Biblické hodiny bývali v utorok o 17:00h. v Čaklove – cca 20 ľudí; 

                                      v stredu  o 18:00h. v Soli – cca 20 ľudí; 

                                                     o 19:00h. v Hlinnom – cca 10 ľudí; 

                                    vo štvrtok o 18:00h. v Zámutove – cca 20 ľudí. 

    Biblické hodiny pripravili a viedli zborový farár Mgr.Ľuboš Kubačka; zborová kaplánka 

Mgr.Zuzana Kubačková. 

 

2. Biblické hodiny pre mládež – bývali pravidelne každú sobotu o 18:00h. v Zborovom dome. Na 

biblické hodiny prichádzali mladí ľudia, ktorí mali záujem tráviť svoj voľný čas pri uvažovaní nad 

Božím slovom, pri spievaní duchovných piesní, i pri spoločných diskusiách o dôležitosti viery v živote 

mladého človeka. Preberali sme témy z knihy Život s jasným cieľom od Ricka Warrena. Na týchto 

biblických hodinách mladí ľudia nachádzajú svoje miesto, kde sa môže formovať ich viera v Pána 

Ježiša Krista. Biblické hodiny pre mládež viedol zborový farár. 7-10 mladých sa pravidelne stretáva. 

 

3. Biblické hodiny pre dorast – na ne prichádzali najmä konfimandi, ale i mládež po konnfirmácii.  

Účelom týchto spoločných stretnutí bolo učiť deti a mládež využívať čas pri meditovaní nad Bibliou, 

pri modlitbách, mládežníckych piesňach. Biblické hodiny pre dorast vedie zborový farár. Príležitostne 

vedú Evka Jenčová, Janka Kmecová z Hlinného, Lena Hájniková zo Soli. 

Biblické hodiny pre dorast bývali v roku 2007 na dvoch miestach:  

- v Zámutove vo štvrtok o 17:00h. 

- v Soli v piatok o 18:00h. 

 

4. Spevokol – pravidelne fungoval po celý rok 2007 okrem letných prázdnin. Na nácvik spevokolu 

prichádzali spevokolisti zo Soli, Čaklova, Hlinného každý utorok o 18:00h. Cvičili sme kresťanské 

piesne z ktorými sme vystúpili na službách Božích najmä na oslavu a chválu Pána Boha. Spevokol 

v roku 2007 viedla kaplánka Mgr. Zuzana Kubačková. 

Počas roka 2007 sme spievali: 

- I. slávnosť veľkonočnú – Soľ, Hlinné; 

- II. slávnosť veľkonočná – Zámutov, Čaklov; 

- I. slávnosť svätodušnú – Soľ, Hlinné; 
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- II. slávnosť svätodušnú – Zámutov, Čaklov; 

- Na službách Božích v Párnici 

- Inštalácia – Soľ; 

- Prehliadka spevokolov – Vranov nad Topľou; 

- Pamiatka posvätenia chrámu – Hlinné, Čaklov; 

-  I. slávnosť vianočná, Soľ, Hlinné; 

- II. slávnsť vianočná, Zámutov, Čaklov. 

 

5. Evanjelizačné  večierky – sme zrealizovali v roku 2007 v Zámutove – 11 marca 2007 cca 50 ľudí, 

v Hlinnom – 18. marca 2007 cca 40 ľudí. Na týchto evanjelizačných večierkoch sme sa snažili čím 

viac ľudí osloviť Božím slovom a tak ich motivovať k pravidelnému prichádzaniu do chrámového 

spoločenstva. Na večierkoch hrala domáca kresťanská skupina Prázdny kríž. Slovom Božím poslúžili 

zborový farár, zborová kaplánka. 

 

6.Pôstny modlitebný týždeň – od 26.03.- 30.03.2007 v Soli sme sa stretávali pri spoločných 

modlitbách, uvažovaní nad Božím slovom, i pre speve duchovných piesní. 

 

7. Stretnutie detí – spolu s teológmi EBF UK sme pripravili stretnutie detí v apríli 2007 v telocvični 

v ZŠ v Soli, kde asi 25 detí prežilo deň pri slove Božom i pri rôznych športových disciplínách. 

 

8. Stretnutie mládeže – 29. decembra 2007 o 17:00h. v Zborovom dome sa udialo stretnutie mládeže 

nášho cirkevného zboru. Účelom tohto stretnutia bolo pozvať aj tých, ktorí sa nezúčastňujú pravidelne 

na biblických hodinách pre mládež. Na tomto stretnutí nás bolo 30 ľudí. Témou stretnutia bolo 

„Nemáš čas!?“ Túto tému si pripravil náš hosť Dušan Maršala. Po téme nasledoval diskusia, modlitby 

a piesne. 

 

9. Stretnutie dôchodcov cirkevného zboru – 9. decembra 2007 o 16:00h.  v chráme Božom v Soli. 

Účelom tohto stretnutia bolo venovať sa duchovne aj ľuďom v dôchodkovom veku. Toto stretnutie 

bolo požehnané Bohom pri Jeho slove, modlitbách i nábožných piesňach. Po duchovnej časti bolo 

pripravené pohostenie i spoločné vzájomné rozhovory. Na stretnutie prišlo 100 ľudí. 

 

10. Kresťanský koncert – sa uskutočnil v decembri 2007 v kostole Čaklove. Hrala skupina Prázdny 

kríž. 

 

11. Vianočný koncert – sa uskutočnil 23. decembra 2007 v kostole v Soli, hrala skupina Prázdny kríž. 
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12. Silvestrovský večierok dorastu a mládeže – sa uskutočnil 31. decembra 2007 o 20:00h. 

v Zborovom dome, ktorí zorganizovali členovia kapely Prázdny kríž. Aj tento večierok mal dve časti: 

zábavnú a duchovnú. Na tomto stretnutí sme privítali Nový rok pri Slove Božom a spoločných 

modlitbách. Tohto večierku sa zúčastnilo 35 mladých ľudí. 

 

6. V Ý C H O V N Á   P R Á C A 

 A/ DETSKÁ BESIEDKA – sa vyučovala na troch miestach: v Zámutove vo štvrtok o 16:00h.; v Soli 

a v Čaklove v piatok o 16:00h. Na detskej besiedke sme snažili duchovne vychovávať naše deti. Učili 

sme ich modliť sa, spoznávať cez Bibliu Pána Ježiša Krista a spievať detské pesničky.  

V Zámutove - detskú besiedku viedli zborový farár, zborová kaplánka. Návštevnosť 5 – 7 detí. 

V Čaklove – detskú besiedku viedli Ľudmila Hrivniaková a zborový farár. Návštevnosť 10 detí. 

V Soli – detskú besiedku viedla zborová kaplánka a pomáhala Martina Antolová. Návštevnosť 14 detí. 

 

 B/ ŠKOLSKÁ NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA – výučba náboženstva prebiehala v roku 2007 na 

všetkých základných i strednej škole. Na základných školách vyučovala kaplánka Mgr. Zuzana 

Kubačková. Na strednej škole v Čaklove: Mgr. Martina Demčáková, Mgr. Ľuboš Kubačka.  

Náboženstvo v roku 2007 sa vyučovalo na základných školách:  

ZŠ ČAKLOV –   1st.:3;   2st.:5 ;  Spolu: 8. 

ZŠ HLINNÉ  –    1.st.:5;               Spolu: 5.  

ZŠ ZÁMUTOV –1st.:5;   2st.:17; Spolu: 22. 

ZŠ SOĽ –            1st.:10; 2st.:14; Spolu: 24. 

SŠ ČAKLOV       11 študentov 

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

- bola v roku 2007 pestrá na zasadnutie zborového presbyterstva. V roku 2007 boli tieto nasledovné 

zasadnutia:  

- 03.02.2007 – výročné zborové presbyterstvo, program: hodnotenie zborového života po duchovnej 

i hmotnej stránke, žiadosť o finančný príspevok na výmenu okien na farskom byte, vokátory 

kantorom, návrhy na voľbu zborovej pokladníčky. Prítomní: 25 presbyterov. 

- 10.03.2007 – zborové presbyterstvo, program: dohody pre kostolníčky, zmluvu o nájme nebytových 

priestorov. Prítomní: 34 presbyterov. 

- 24.03.2007 – zborové presbyterstvo, program: zmluva o nájme nebytových priestorov, žiadosť 

o prenájom pôdy, zakúpenie kopírovacieho stroja, určenie pokladničného limitu, prestavbu garážového 

vchodu i zakúpenie garážových dverí, predaj kvádrov, prejednanie voľby za zborového farára. 

Prítomní: 28 presbyterov. 
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- 28.04.2007 – zborové kandidačné presbyterstvo, program: obsadenie kňazskej stanice v CZ Soľ. 

Prítomní: 30 presbyterov. 

- 16.06.2007 – zborové presbyterstvo, program: prerokovanie vokátora kantora, naplánovanie 

hospodárskych prác v zbore, príprava volebného konventu, schválenie zakúpenia kosačky. Prítomní: 

29 presbyterov. 

- 22.06.2007 – zborové presbyterstvo, program: zborové auto, predaj starého a kúpa nového auta. 

Prítomní: 25 presbyterov.  

- 15.09.2007 – zborové presbyterstvo, program: úprava štatútu v zmysle uznesenia DP VD ECAV, 

ozvučenie kostola v Soli, príjazdová cesta ku garáži FÚ, pôžička od ECAV, príprava volebného 

konventu. Prítomní: 26 presbyterov. 

- 27.10.2007 – zborové presbyterstvo, program: príprava inštalácie. Prítomní: 30 presbyterov.   

 

8. 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 
 
- 03.-07. mája 2007 navštívili náš cirkevný zbor 4 študenti EBF UK z Bratislavy. V rámci tejto 

návštevy sa zúčastnili a duchovne viedli: 

- detskú besiedku v Soli a v Čaklove, biblickú hodinu pre dorast a mládež, pripravili športoví deň pre 

deti z detskej besiedky, poslúžili na službách Božích službou liturgie i kázňou Božieho Slova. 

 

- 23.-26.2007 v Zámutove sa uskutočnil letný biblický tábor pre deti z Detských besiedok. Na tomto 

výlete bolo 20 detí, ktoré strávilo čas pri téme „Chcem celý patriť Ježišovi“. Okrem duchovného 

programu, boli pre deti pripravené rôzne športové aktivity, prechádzky do prírody, rôzne súťaže 

a kvízy. Tento tábor viedla zborová kaplánka, pomáhali jej: zborový farár a mládežníčka Martina 

Antolová. 

 

- 30.07.-03.08.2007 v Soli v Zborovom dome bol letný biblický tábor pre dorast. Zúčastnilo sa ho 35 

dorastencov, pre ktorých bol pripravený bohatý duchovný i spoločenský program. Tento výlet 

zorganizoval zborový farár v spolupráci z mládežníkmi z nášho cirkevného zboru: Mgr.Matúš Boroš, 

Kvetka Bertová, Evka Jenčová, Janka Kmecová. Večernou témou prispela i teologička Viera 

Pališinová. Téma letného biblického táboru: Ako mám žiť s vierou v Boha. 

 

- 13.-19.augusta 2007 sa uskutočnil letný biblický tábor pre mládež v cirkevnom zbore v Párnici. 

Tohto výletu sa zúčastnili 6 mládežníci z nášho cirkevného zboru. Spoločne sme sa zamýšľali nad 

témamou: Na akom základe mám budovať svoj život, na základe biblického textu, modlili sa, spievali. 

Okrem duchovného programu, sme si robili rôzne výlety po okolí. Vedúcim tohto výletu bol zborový 

farár.  
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- 30. septembra 2007 sme na dvoch autobusoch boli na zborovom výlete v cirkevnom zbore v Párnici, 

odkiaľ pochádza zborový farár. Zúčastnili sme na spoločných službách Božích. Na týchto službách 

kázala zborová kaplánka zo Soli, liturgovali domáci farár Mgr.Marián Grega, zborový farár i kaplánka 

zo Soli. Po týchto službách Božích sme spolu obedovali v kultúrnom dome. Po tomto spoločnom 

obede a vzájomných rozhovor sme sa rozlúčili a odišli na druhú návštevu do cirkevného zboru 

Leštiny, taktiež na Orave, kde pôsobila rodáčka zo Soli Erika Hájniková. V tomto cirkevnom zbore 

sme si pozreli artikulárny chrám Boží a taktiež sme sa zúčastnili spoločného posedenia z funkcionármi 

a presbytermi cirkevného zboru. 

 

- 11. novembra 2007 o 09:30h. v rámci služieb Božích v kostole v Soli sa konala slávnosť inštalácie za 

zborového farára Mgr.Ľuboša Kubačku. Pri tejto príležitosti prijal pozvanie generálny biskup ECAV 

Mgr.Miloš Klátik, PhD., ktorý bol na tejto inštalácii slávnostným kazateľom. Inštaláciu – uvedenie do 

funkcie zborového farára previedol senior ŠZS Mgr. Ján Bakalár. Asistovali: Mgr. Zuzana Kubačková 

– kaplánka Soľ, Mgr.Terézia Gabčanová – zborová farárka Budikovany. Liturgovali: Mgr.Štefan 

Gabčan – zborový farár Drienčany, Mgr.Eva Kolesárová – zborová farárka Hanušovce, Mgr.Marián 

Grega – zborový farár Párnica. Hosťami tejto inštalácie boli: Ing.Ján Brozmann – dištriktuálny 

dozorca VD ECAV, JUDR.Juraj Gáll – seniorálny dozorca ŠZS ECAV, kňazi z okolitých cirkevných 

zborov, kňazi iných cirkví, vzácni hostia z cirkevného zboru Párnica, dozorkyňa CZ Plavé Vozokany. 

Po skončení slávnosti bol pripravení slávnostní obed v priestoroch PD v Soli. 

 

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

- bola zameraná najmä na ľudí, ktorí sami požiadali o pastorálnu návštevu. Každý kto nás pozval na 

daný termín, bezodkladne sme vykonali pastorálnu návštevu. Som rád, že viacerí v cirkevnom zbore si 

nás zavolali a tak sme mohli spoznať niektoré rodiny, to čo prežívajú, aké majú problémy, s čím musia 

zápasiť, ale i to čo radostné, šťastné prežili. Chceli by sme, aby sa pastorálna činnosť zväčšila a bola 

systematicky vykonávaná. 

 

10. H U D O B N Á    S K U P I N A 

- správu za hudobnú skupinu vypracoval: Mgr.Matúš Boroš. 

 
11. POČET ČLENOV V ZBORE: 1265. 

 
 
  
 
 


