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1. ÚVOD  
 
Ž 143,6-10: „K Tebe vystieram svoje ruky; k Tebe svoju dušu ako vyprahnutú zem. Čím skôr ma 
vyslyš, Hospodine, môj duch hynie; neskrývaj svoju tvár predo mnou, aby som sa nepodobal tým, 
čo zostupujú do hrobu. Daj mi hneď zrána počuť svoju milosť. Daj mi znať cestu, po ktorej mám 
kráčať, lebo ja dúfam v Teba, bo k Tebe pozdvihujem svoju dušu. Od mojich nepriateľov 
osloboď ma, Hospodine, u Teba hľadám útočište. Nauč ma plniť Tvoju vôľu, veď Ty si Boh 
môj; Tvoj dobrý Duch nech sprevádza ma po rovnej zemi.“ 
 
Milí bratia, milé sestry, nábožné kresťanské zhromaždenie, milí konventuáli v Pánu! 
 
    Je dobre, keď prichádzajú chvíle, kedy môžeme sa pozastaviť a porozmýšľať nad svojim životom. 

Nebrať ho ako samozrejmosť. Ale skôr hľadať určité možnosti, ako sa obzrieť za tým, čo prešlo, čím sme 

žili v určitom období. Prehodnotiť určité spôsoby života a vyvodiť z nich nejaké konzekvencie. A pýtať sa 

v akej situácii je stav môjho života?  

    To je otázka nad ktorou sa chceme zamyslieť i v kontexte života nášho cirkevného zboru. V akom stave 

sa nachádza náš cirkevný zbor. Rozmýšľali ste niekedy nad touto otázkou? Čo by ste odpovedali, keby sa 

vás na túto otázku niekto opýtal - možno aj z iného cirkevného zboru, či nej cirkvi?  

    1. Stav, v ktorom sa momentálne nachádzame je opísaný v Žalme 143,6: „K Tebe vystieram svoje ruky; 

k Tebe svoju dušu ako vyprahnutú zem.“ 

     To čím žil cirkevný zbor za posledné roky, sa ukazuje teraz. Vychádzam zo skutočnosti, že v takom 

cirkevnom zbore ako je Soľ bola potrebná práca s deťmi, dorastom, mládežou, strednou generáciou, 

rodinami a staršími. A to je tá daň, za ktorú cirkevný zbor v súčasnosti platí. 

    Odzrkadľuje sa to najmä v tom, že mnohí si zvykli len na život v cirkevnom zbore počas nedeľných 

služieb Božích. A na filiálkach – duchovný život bol len raz za dva týždne. O to viacej si začali ľudia 

odvykať od duchovného života v cirkevnom zbore. Uspokojovať sa aj s tým, že je to tak. Chýbali 

duchovné aktivity aj keď hlasy niektorých z vás volali, aby sa nejakým spôsobom začalo opäť duchovne 

žiť. Lenže táto výzva nenašla odozvu.  

    A o to ťažšie si ľudia zvykajú a uvedomujú, že tu aj v roku 2008 bolo niekoľko mimo pravidelných 

duchovných aktivít, ktoré mali misijný charakter privádzať ľudí a duchovne sa o nich starať. Odozva na 

niektoré z nich bola veľmi dobrá, ale ešte stále je viacej tých, ktorí by mohli prichádzať a nájsť si miesto 

v živote cirkevného zboru. Lenže to nepôjde tak rýchlo, akoby sme si predstavovali.  

    V úvode som načrtol niekoľko problémov, ktoré cirkevný zbor trápia. Nie je to však len číre 

konštatovanie že je to tak, a inak to nebude. Je dobré pomenovať problémy, a vyznať ich pred Pánom 

Bohom a predovšetkým sa z nich poučiť do budúcnosti.  

    Máme však víziu ako ďalej. Ako sa zamerať na nový život pred Pánom Bohom. Máme riešenia 

a vyvíjame rôzne kroky s Božou pomocou k tomu, aby tento cirkevný zbor opäť vstal a ožil. Začal žiť 

duchovne. Aby ľudia v ňom nachádzali a mali úprimný vzťah k Pánu Bohu. 

    2. Preto chceme spolu zo žalmistom volať: „Čím skôr ma vyslyš, Hospodine, môj duch hynie; neskrývaj svoju tvár 

predo mnou, aby som sa nepodobal tým, čo zostupujú do hrobu.“  
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    Hľadali sme aj v roku 2008 možnosti a stratégiu misijného pôsobenia v cirkevnom zbore. Robili sme 

mnohé stretnutia, ktoré mali za úlohu osloviť aj iných, ktorí sa nezapájajú. Modlili sme sa, aby Hospodin 

počul naše volanie, pretože duch ľudí v cirkevnom zbore hynul a nevideli sme záujem o život v zbore.  

    Ale vďaka Pánu Bohu, že našu prácu požehnával aj v roku 2008, a môžeme vidieť už prvé ovocie 

v našich deťoch, no najmä v doraste, ktorý sa nám zväčšuje nielen počtom, ale aj uvedomením si mladých 

kresťanov, že majú zodpovednosť za seba, ale aj za druhých. Za ich rozvíjajúcu sa pomoc pri rôznych 

duchovných aktivitách. Taktiež mládež sa nám rozrastá a začíname vidieť Božie vedenie a požehnanie 

soľanského cirkevného zboru. 

    3. „Daj mi hneď zrána počuť svoju milosť. Daj mi znať cestu, po ktorej mám kráčať, lebo ja dúfam v Teba, bo k Tebe 

pozdvihujem svoju dušu. Nauč ma plniť Tvoju vôľu, veď Ty si Boh môj; Tvoj dobrý Duch nech sprevádza ma po rovnej 

zemi.“ 

    Som presvedčený o tom zo svojej vlastnej skúsenosti, že Pán Boh požehnáva tých, ktorí sa snažia 

úprimne a zodpovedne pracovať na Jeho vinici. A potvrdilo sa mi to i v roku 2008, že Pán Boh požehná 

každú snahu a úsilie. Keď vidí, že za tým je skutočná láska, vedie to pre rast cirkevného zboru. Toto 

požehnanie sme mohli teda reálne cítiť nielen v duchovnej oblasti, ale aj hospodárskej. Toto si uvedomujú 

i funkcionári, presbyteri cirkevného zboru, že sa našli vďaka Pánu Bohu finančné prostriedky nielen na 

réžiu, ale aj na investovanie do cirkevného majetku nielen v matkocirkvi, ale aj na filiálkach. 

    A to všetko preto, že sme chceli poznávať Božie cesty, a kráčali sme po nich. Dúfali sme v Hospodina, 

že On bude viesť a žehnať tomuto cirkevnému zboru. K Bohu sme pozdvihovali svoju dušu. Robili sme 

všetko preto, aj napriek našej nedokonalosti, hriešnosti a slabosti, aby sme boli zodpovedným šafármi 

milosti Božej.  

    4. Milí bratia, milé sestry, opäť prešiel jeden kalendárny rok počas, ktorého sme prežili množstvo 

Božieho požehnania. Mali sme množstvo príležitostí, ako sa ukázať a prejaviť. Zúčastniť sa života 

cirkevného zboru. Boli ponúknuté nové príležitosti, na ktorých ste sa mohli zúčastniť. Vďaka Pánu Bohu 

za všetkých ľudí, ktorí tvoria také zdravé jadro cirkevného zboru, za ich ochotu a službu, za všetky 

príspevky, za vašu všestrannú finančnú i materiálnu pomoc. A tak na záver vyznajme, že aj naďalej: 

„...Hospodine, u Teba hľadáme útočište.“  Amen.  
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2. B O H O S L U Ž O B N Ý   Ž I V O T  

• Je základnou a veľmi dôležitou súčasťou prejavu života cirkevného zboru. Preto je veľmi 

potrebné, zodpovedne sa obzrieť na bohoslužobný život aj vo svetle Písma Svätého. Čo 

Boh vidí v našom cirkevnom zbore v prístupe ľudí k bohoslužobnému životu? A čo my? 

Ako my vnímame stav bohoslužobného života? To sú otázky, ktoré nás vedú k vážnemu 

zamysleniu sa nad bohoslužobným životom. Nikdy sa nemôžeme uspokojiť so stavom aký 

tu je a aký pretrváva. Je to stav, ktorý poukazuje na vytrácanie sa ľudí z bohoslužobného 

života. Je tu určitá stagnácia. Ľudia si neuvedomujú dôležitosť zúčastňovať sa 

bohoslužobného života. Prevláda akási voľnosť a hľadanie si náhradného programu 

v nedeľu počas služieb Božích. A pritom ľudia patriaci do nášho cirkevného zboru necítia 

žiadnu zodpovednosť zasvätiť nedeľný čas v chráme Božom. Svedomie akosi nič nehovorí, 

skôr sa uspokojíme s tým, že veď na služby Božie pôjdem aj inokedy. A tak môžeme spolu 

so žalmistom vyznať: „A prahne duch môj vo mne, srdce mi trnie v mojom vnútri. ...môj duch hynie;...“ 

/Ž143,4.7b/  

• Akoby to zvestované slovo Božie na niektorých dopadalo ako na kraj cesty, na skalnatú, či 

tŕnistú pôdu. A ja sa osobne pýtam: Či zvesť, ktorú zvestujem na základe Božieho slova 

oslovuje ľudí? Či ľudia túžia po tom slove, ktoré by malo byť pre nás duchovným 

chlebom? 

• Som vďačný Pánu Bohu za tých, ktorí pravidelne prichádzali v r. 2008. Oni boli tými 

duchovnými stálicami. Boli nielen prínosom svojou účasťou na bohoslužobnom živote, ale 

mali úprimný záujem o život cirkevného zboru. A tu, pri nich to Slovo padalo na úrodnú 

pôdu.  

• Bohoslužobný život zahŕňa nielen samotné služby Božie, ale aj ich prípravu od výberu 

piesní, písania kázní, prípravy modlitieb, výberu liturgických textov, atď. Preto je 

rozhodujúci aj prístup. Chcel by som úprimne povedať, že sme sa snažili pristupovať 

k príprave a k realizácii bohoslužobného života zodpovedne.  

PRÍPRAVA SLUŽIEB BOŽÍCH: 

- podľa agendálneho poriadku ECAV na Slovensku; 

                       - kázňový text sa vyberal podľa agendy; ale aj podľa Služby Slova. 

           KÁZNE:     

- kázeň je výkladom určeného biblického textu na nedeľu, slávnosť, sviatok, či inú      

      príležitosť; 

                      - každá kázeň je pripravovaná v písomnej forme; 

                      - dĺžka kázne 12. – 15. min  

           VÝBER PIESNÍ: 

                      - sa robí na základe danej témy nedele, sviatku, slávnosti;  

                      - nespievali sa piesne v nejakom zaužívanom výbere; 
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                      - piesne sa striedali nielen kvôli tomu, aby sme sa učili nové, ale najmä kvôli ich obsahu  

                        a výpovednej hodnote. Tiež sú to piesne, ktorými môžeme osláviť Pána Boha a obsahovo   

                        sa nimi obohatiť. 

           ČAS BOHOSLUŽIEB: 

   bol do konca januára 2008 nezmenený. Čas bohoslužieb sa začal meniť, keď sestra  

   kaplánka Mgr. Zuzana Kubačková išla na materskú dovolenku. Predsedníctvo cirkevného     

   zboru zvolalo stretnutie s kurátormi filiálok, na ktorom sa hľadalo riešenie ako zariadiť    

   časy a odbavovanie bohoslužieb. Jediná možná alternatíva bola, že brat zborový farár slúžil  

   každú nedeľu na troch službách Božích a z jednými vypomáhali najmä brat farár  

   z Vranova nad Topľou – Mgr. Slavomír Gallo. A niekedy boli čítané služby Božie  

   s poriadkom, ktorý je uvedený v Chrámovej agende. 

           SLÚŽILI   NA  SLUŽBÁCH BOŽÍCH: 

• Okrem zborového farára Mgr.Ľuboša Kubačku a zborovej kaplánky Mgr.Zuzany Kubačkovej 
slúžili na službách Božích: 

– Mgr. Slavomír Gallo – zborový farár CZ Vranov nad Topľou; 
– Mgr. Karol Verčimák – t.č. tajomník biskupa VD ECAV; 
– Mgr. Miloš Zaťko – námestný farár CZ Svätý Peter; 
– Mgr. Jaroslava Zaťková – námestná farárka CZ Pribeta; 
– Viera Zaťková - Pališinová – teologička EBF UK Bratislava; výpomoc v rámci teologickej praxe; 
– Martin Zaťko – teológ EBF UK Bratislava; výpomoc počas výročitých slávností v rámci praxe; 

      Čítané služby Božie:  
- Peter Kmec, Mgr. Matúš Boroš, Ľudmila Hrivniaková – Anna Plachá, Eva Jenčová, Jana 

Kmecová. 
      V rámci služieb Božích vystupovali: 
- deti s detskej besiedky; 
- zborový spevokol; 
- skupina Prázdny kríž; 
- čítanie pašií: Mgr. Katarína Mihalčinová, Mgr. Matúš Boroš, Jana Kmecová, Anna 

Plachá, Ľudmila Hrivniaková, Eva Jenčová, Dušan Matta, Radka Antolová; 
- príhovor poddozorcu Dušana Bertu na slávnosti konfirmácie; 
- príhovor zborového dozorcu Petra Kmeca pri Pamiatke posvätenia chrámu v Soli i na 

Zborovom dni v rámci úvodu do funkcie zb. dozorcu; 
Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do bohoslužobného života nášho 

cirkevného zboru v roku 2008. 
 

3. S V I A T O S T I 

A/ KRST SVÄTÝ:  

• Krstili sme na základe misijného poverenia a predovšetkým ustanovenia sviatosti krstu 

svätého samotným Pánom Ježišom Kristom. Je veľmi dôležité a potrebné krstiť deti, 

pretože pri krste dochádza k obmytiu dedičného hriechu a k prijatiu zo strany Božej za 

Jeho dieťa.  

• Je chybou, že v cirkevnom zbore sa zaužíval z minulosti spôsob prísť krátko pred krstom 

a požiadať o krst vo veľmi krátkom čase. Je to zlá prax, ktorú chceme zmeniť 
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a predovšetkým zariadiť, aby obidvaja rodičia prišli nielen nahlásiť krst, ale sa zúčastniť 

prípravy rodičov na duchovnú výchovu.  

• Je veľmi dôležité, aby si mladí rodičia uvedomovali zodpovednosť pred Pánom Bohom za 

sľub, ktorý dajú pri krste svojho dieťaťa. Aby to nebrali len akýsi úkon, ktorý sa praktizuje 

v cirkevnom zbore do ktorého patria. Nemôžeme zľahčovať situáciu, ale robiť všetko tak, 

aby to viedlo k zodpovednému prístupu a najmä k oslave Pána Boha.  

• Krsty sa vykonávali nielen v matkocirkvi, ale aj na filiálkach, skoro vždy v sobotu, jeden 

krst dospelej v týždni a jeden krst bol v rámci služieb Božích.   

 

B/ VEČERA PÁNOVA:  

• je sviatosťou ustanovenou Pánom Ježišom krátko pred smrťou na Golgotskom kríži, ktorá 

má dôležité miesto, zmysel a význam v duchovnom živote každého kresťana.  

• V cirkevnom zbore pretrváva ešte stále pristupovanie k Večeri Pánovej iba pred výročitými 

slávnosťami a na kajúcu nedeľu. V ľuďoch je zaužívaná takáto predstava, že k Večeri 

Pánovej stačí pristupovať len tri alebo štyri krát do roka. To môže viesť 

k neuvedomovaniu si, že každý deň hrešíme a robíme to čo nie je v súlade s Božou vôľou. 

• Preto je tu výzva k zamysleniu sa, či netreba premýšľať o zmene k pristupovaniu k Večeri 

Pánovej. 

• V našom cirkevnom zbore sa prisluhovala Večera Pánova len v rámci služieb Božích 

a vždy aj so spoveďou. Na požiadanie rodín sa prisluhovala sviatosť Večere Pánovej 

i v domácnosti a to vždy neodkladne a s možnosťou sa prispôsobiť ako to vyhovovalo 

rodine. 

          

4. K O N F I R M Á C I A     

• Je vždy radostnou slávnosťou v cirkevnom zbore a možno zvlášť aj vtedy, keď Pán 

Boh požehná a je silný ročník. A tak sme aj my vďačný Pánu Bohu za konfirmáciu 

v roku 2008. Zatiaľ môžeme povedať, že väčšia časť konfirmovaných sa zúčastňuje 

pravidelne na službách Božích, ale aj na biblických hodinách pre dorast.  

• Našou prioritou je robiť všetko preto, aby sme čím viacerých získali k ďalšiemu životu 

cirkevnom zbore, formovali ich a viedli ich k životu s Pánom Bohom. 

• Konfirmačná príprava vedie k dôkladnej príprave na slávnosť konfirmácie. Venujeme 

dosť času k rôznym témam z knihy Verím a sľubujem – (konfirmačná učebnica), 

k Biblii, k evanjelickému spevníku, Malému katechizmu, Božím prikázaniam.  

• V rámci konfirmačnej prípravy sa im dosť často hovorí o dôležitosti tejto prípravy, ich 

účasti spolu s rodičmi na službách Božích, na biblických hodinách pre dorast. Máme 

medzi konfirmandmi niektorých, ktorí už teraz absentujú na službách Božích, na 
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biblických hodinách pre dorast. Riešenie na zmenu je stretnutie s rodičmi 

konfirmandov a poukázanie na niektoré nedostatky, ktoré treba odstrániť, ak má dôjsť 

ku konfirmácii ich dieťaťa. 

 

5. PRISTÚPILI A VYSTÚPILI Z CIRKVI 

• V r. 2008 pristúpili do nášho cirkevného zboru dve dospelé ženy rimsko-katolíckeho 

vyznania. Jedna v Čaklove, druhá v Zámutove. Obidve pristúpili do evanjelickej cirkvi 

z dôvodu, že majú manželov evanjelikov augsburského vierovyznania.  

• Prijatiu do ECAV predchádzala dôkladná príprava o učení a živote našej cirkvi. Prijatie sa 

uskutočnilo v rámci služieb Božích v Čaklove a v Zámutove pred záverečnou liturgiou. Pri 

prijatí do cirkvi boli prítomní dvaja svedkovia –členovia ECAV.  

• Sme radi, že ich rozhodnutie bolo slobodné a dobrovoľné, a že sa budú aj naďalej 

zúčastňovať duchovného života v našom cirkevnom zbore.  

• Prihlásila sa v r. 2008 jedna sestra do cirkevného zboru, konkrétne do filiálky v Čaklove. 

• Vystúpil jeden brat z cirkevného zboru, respektíve z ECAV; z filiálky Hlinné k Svedkom 

Jehovovým, kvôli tomu, že aj manželka patrila do tohto spoločenstva. Mal som s nim 

pastorálny rozhovor, v ktorom som mu poukazoval na rozdiely medzi našou cirkvou 

a Svedkami Jehovovými. Tento brat bol dostatočne ovplyvnený  a tak nemal žiadnu ochotu 

zostať ani na základe nášho spoločného rozhovoru v našom cirkevnom zbore. 

                                                                       

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

       A/ SOBÁŠ  

• Patrí taktiež medzi dôležité udalosti v cirkevnom zbore. A to z dôvodu, že máme obrovskú 

príležitosť poukázať pri príprave snúbencov na kresťanskú stránku manželského života. 

Upozorniť ich na zodpovednosť za sľub pri sobáši pred Pánom Bohom. Vyzývame ich, aby 

spoločne systematicky prichádzali do spoločenstva veriacich a tak žili kresťanským spôsobom. 

Zapájali sa do cirkevno – zborového života.   

• Upozorňujeme na problém niektorých manželstiev, ktoré nenapĺňajú sľub, ktorí dali pri 

svojom sobáši. 

• Sme vďačný Pánu Bohu, že sa nájdu mladí ľudia, ktorí napriek tomu, že je teraz módou žiť ako 

druh a družka - majú záujem žiť kresťanským manželským životom. 

• Sobáš sa vykonáva podľa agendálneho poriadku a v súlade zo Záväznými úpravami pre 

cirkevno – zborovú prax, vydané ECAV.  
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      B/ POHREBY 

• Sú smutnou súčasťou nášho cirkevného zboru, keď úmrtím ľudí strácame členov nášho 

cirkevného zboru. Na druhej strane je tu však tiež určitá misijná príležitosť skrze evanjelium 

Pána Ježiša Krista – osloviť ľudí, ktorí v smutnej chvíli majú otvorené srdcia. Preto pokladáme 

za dôležité venovať čas pred pohrebom i po pohrebe rodine. 

• Pohrebná zvesť je orientovaná na Pána Ježiša Krista, ktorý svojou smrťou na kríži a svojím 

vzkriesením – premohol smrť a na základe Jeho vzkriesenia -  veríme, že budeme vzkriesení aj 

my. To je základnou i teda nosnou myšlienkou a zvesťou pohrebných kázní.  

 

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  
 
1. Biblické hodiny pre dospelých – prebiehali od októbra do adventu; v matkocirkvi v Soli v kancelári 

farského úradu o 18:00h. Obsahom týchto biblických hodín bola starozmluvná kniha – 1 Samuelova, 

z ktorej sme preberali jednotlivé biblické príbehy. Priemerná účasť bola cca. 20-22 ľudí. 

2. Biblické hodiny pre mládež – sa konali každú sobotu počas školského roka o 18:00h v Zborovom                                                    

dome, a v zimných mesiacoch v kancelárii farského úradu. Na mládeži sme preberali biblické príbehy 

z Novej zmluvy ; Zjavenie Jána. Priemerná účasť bola 10 ľudí. 

3. Biblické hodiny pre dorast – fungovali každý piatok počas školského roku o 18:00h. v Zborovom                                                   

dome, a v zimných mesiacoch v kancelárii farského úradu. Na doraste sme preberali 2. knihy Kráľov. 

4. Zborový spevokol – mal svoj pravidelný nácvik počas školského roku, každý utorok o 18:00h. 

v Zborovom dome, i v kancelárii farského úradu. Zborový spevokol viedla sestra kaplánka Mgr. Zuzana 

Kubačková s bratom zborovým farárom. Počas roka dirigovala i sestra Anna Plachá z Čaklova, ktorej 

ďakujeme za jej službu. Zborový spevokol vystupoval v rámci služieb Božích na výročité slávnosti; 

veľkonočné, svätodušné, vianočné; v priamom prenose na rozhlasových službách Božích, na Pamiatku 

posvätenia chrámu, na Zborovom dni, na zborovom výlete v rámci služieb Božích v CZ Drienčany, i vo 

Vranove nad Topľou – v evanjelickom kostole na Ekumenickom festivale. 

5. Hudobná skupina – správu za hudobnú skupinu vypracoval: Mgr.Matúš Boroš. 

6. Stretnutie mužov a žien – 23. novembra 2008 so začiatkom o 15:00h. sa stretli muži a ženy nášho 

cirkevného zboru v chráme Božom v Soli. Na stretnutí odzneli dve prednášky, pre mužov prednášal: Mgr. 

Ľubomír Kordoš – farár Cirkevného zboru Pozdišovce. Pre ženy prečítal prednášku zborový farár. Po 

skončení oficiálnej časti v kostole bolo pripravené malé občerstvenie pre mužov a ženy, počas ktorého sa 

viedli i spoločné rozhovory. 

7. Stretnutie ľudí v dôchodkovom veku –  sa uskutočnilo 21. decembra 2008 o 15:00h.  v chráme Božom 

v Soli. Účelom tohto stretnutia bolo stretnúť sa pri Božom slove, pri piesňach i modlitbách s ľuďmi 

v dôchodkovom veku. Po duchovnej časti bolo pripravené pohostenie i spoločné vzájomné rozhovory. Na 

stretnutie prišlo cca 50 ľudí. 
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8. Silvestrovský večierok dorastu a mládeže i pre rodiny – sa uskutočnil 31. decembra 2008 so začiatkom 

o 20:00h. v Zborovom dome, ktorí zorganizovali členovia dorastu a mládeže spolu s bratom zborovým 

farárom. Aj tento večierok mal dve časti: zábavnú a duchovnú. Na tomto stretnutí sme privítali Nový rok 

2009 pri Slove Božom a spoločných modlitbách. Tohto večierku sa zúčastnilo cca 30 ľudí. Medzi nimi boli 

aj päť rodín, čo chcem vyzdvihnúť a povzbudiť aj ďalších, aby strávili silvestrovský čas v našom 

cirkevnom zbore. 

 

8. V Ý C H O V N Á  P R Á C A 

 A/ DETSKÁ BESIEDKA – v minulom roku sa vyučovala v Soli a v Čaklove počas školského roku. 

V Zámutove len v určité obdobie na jar a na jeseň. Časy detských besiedok: v Zámutove, štvrtok 16:00h.; 

vyučoval Mgr. Ľuboš Kubačka – zborový farár, v Soli v piatok o 15:30h., vyučovala Martina Antolová, 

Mgr. Katarína Mihalčinová, Janette Grácová; v Čaklove v piatok o 16:00h., vyučoval Mgr. Ľuboš Kubačka 

– zborový farár, Mária Kachmanová, Nikola Balent – Nováková, Dominika Štofová. V Zámutove 

a v Čaklove sa vyučovalo podľa prípraviek z GBÚ ECAV, v Soli sa vyučovalo o milosti, rešpektovaní sa 

navzájom, o láske, o Božích prikázaniach, o daroch človeka, o Všeobecnej viere kresťanskej, niektoré 

Podobenstvá Pána Ježiša Krista, o Vianociach. Deti z detských besiedok vystupovali v o vianočnom 

programe v Čaklove a v Soli.  

 B/ ŠKOLSKÁ NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA – výučba náboženstva prebiehala v roku 2008 do polroka 

na všetkých základných i strednej škole. Od septembra 2008 sa vyučovalo na základných školách 

v Hlinnom, v Zámutove a v Soli. Prestalo sa vyučovať na základnej škole a strednej škole v Čaklove 

z dôvodu neprihlásenia sa deti na vyučovanie náboženstva. Na základných školách vyučovala do februára 

kaplánka Mgr. Zuzana Kubačková. Od marca vyučoval zborový farár Mgr. Ľuboš Kubačka – zborový 

farár.  

 

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

• POČET PRESBYTEROV: 40. – MUŽOV: 29; ŽIEN: 11. 

• POČET A OBSAH ZASADNUTÍ:  

1. 31. januára 2008, 18:00h.; kancelária farského úradu – výročné presbytertstvo: hodnotil sa rok 

2007 po duchovnej a hmotnej stránke, preberali sa návrh rozpočtu na rok 2008, plán 

duchovných aktivít na r. 2008, návrh a schválenie inventárnej komisie, zborový časopis, 

webová stránka cirkevného zboru, prítomní: 28.  

2. 03. marca 2008, 18:00h.; kancelária farského úradu – hovorilo sa o Službách Božích       

v cirkevnom zbore pri službe iba zborového farára, služba kantora v cirkevnom zbore, 

ozvučenie kostola v matkocirkvi, prítomní: 28 
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3. 03. apríla 2008, 18:00h.; kancelária farského úradu – prejednávalo sa poistenie kostolov; 

v bode rôzne sa hovorilo o seniorátnom konvente, o postavení plotu za farským úradom, 

prítomní: 28.  

4. 08. mája 2008, 18:00h.; kancelária farského úradu – prejednávala sa oprava kostola 

v matkocirkvi, pripravoval sa Zborový deň, prítomní: 29. 

5. 26. mája 2008, 18:00h.; zborový dom – príprava volieb nového zborového dozorcu za účasti 

predsedajúceho Mgr. Petra Sotáka – konseniora ŠZS ECAV, prítomní: 28. 

6. 24. júla 2008, 18:00h.; Zborový dom – príprava k 10 výročiu od posviacky kostola 

a Zborového domu, hovorilo sa Zborovom dni, o novom zborovom štatúte, prítomní: 23.  

7. 02. októbra 2008, 18:00h.; Zborový dom – prejednávala sa investícia do farskej kotolne, 

preberal sa podrobne nový zborový štatút, prítomní: 28. 

8. 20. decembra 2008, 16:00h; kancelária farského úradu – prešiel sa celý zborový štatút, k nemu 

všetky dotazy a pripomienky zo strany presbyterov, hovorilo sa o ozvučení kostola v Čaklove, 

prítomní: 30. 

• Počas celého roka 2008 presbyterstvo riešilo všetky zásadné a potrebné záležitosti cirkevného 

zboru. Činnosť presbyterstva bolo podnetné pre ďalší vývoj duchovný i hospodársky.  

• Chcem poukázať na slabú účasť presbyterov počas pôstu a adventu na večierňach i na biblických 

hodinách pre dospelých.  

• Očakávame od presbyterovm, že sa budú ešte viacej zapájať do života cirkevného zboru, pretože 

možností je veľa ako sa realizovať. 

 

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. EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA – sa konala 25. januára 2008 o 18:00h. v rímsko – katolíckom 

    kostole v Soli. Na ekumenickej bohoslužbe bol liturgický poriadok rímsko katolíckej cirkvi, spievali sa 

    piesne z evanjelického spevníka a kazateľom bol Mgr. Miloš Zaťko – námestný farár Svätý Peter. 

2. ROZHLASOVÉ SLUŽBY BOŽIE – 16. marca 2008, v 6. pôstnu nedeľu – kvetnú boli v priamom  

    prenose vysielané rozhlasové služby Božie z kostola v Soli na rádiu Slovenského rozhlasu a Reginy.  

    Liturgom a kazateľom bol Mgr. Ľuboš Kubačka -  zborový farár. Pašie čítali: zborový farár, Mgr.       

    Katarína Mihalčinová, Mgr. Matúš Boroš. V rámci týchto služieb Božích vystúpil Zborový spevokol  

    a kapela Prázdny kríž. 

3.  STRETNUTIE KONFIRMANDOV PO 50 r. – v druhú nedeľu po Svätej Trojici – 1. júna 2008 sa  

    uskutočnilo toto stretnutie v rámci služieb Božích s Večerou Pánovou, so spoveďou. Z 26    

    konfirmovaných sa stretlo 13 bratov a sestier, ktorý mali konfirmáciu 11. mája 1958 – konfirmoval brat  

    farár Deziderd Dzúrik. V rámci služieb Božích sa prihovorila za konfirmandov po 50r.; sestra Mária    

    Juhaščíková. Za cirkevný zbor jubilejných konfirmandov pozdravil brat Dušan Berta – zborový  

    poddozorca. Po skončení služieb Božích, bolo spoločné stretnutie pri malom občerstvení a spoločných  
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    Rozhovoroch v Zborovom dome. 

4. DÁVIDOVA HARFA ŠZS – 14. júna 2008 so začiatkom o 09:00h. sa uskutočnila Dávidova harfa –  

    stretnutie detí pre zemplínsku časť ŠZS v ZŠ Soľ. Náš cirkevný zbor pomohol pri organizácii  

    i zabezpečení spoločného obedu pre deti.  

5. BIBLICKÝ TÁBOR PRE DETI Z DETSKEJ BESIEDKY – sa konal od 7.7.-11.7.2008 v Zborovom  

    dome. Na tomto tábore bolo 20 detí, ktoré prežili požehnané chvíle pri Božom slove, piesňach  

    a modlitbách. Ústrednou témou biblického tábora: Som Boží bojovník. Vedúcimi tábora boli:  

    Mgr.Ľuboš Kubačka – zborový farár, Martina Antolová, Janette Grácová. O stravu sa starala: Mária  

    Juhaščíková, ktorej pomáhala s. Grácová, Hajníková. 

6. BIBLICKÝ TÁBOR PRE DORAST - MLÁDEŽ – sa uskutočnil v dňoch 25.8.-31.8.2008 v Zborovom    

    dome, na ktorom sa zúčastnilo okolo 30 dorastencov, mládežníkov.  Témou tábora bola biblická kniha  

    ESTER. Tento tábor viedol br. zborový farár, z niektorými z mládeže: Janka Kmecová, Evka Jenčová;  

    z dorastu: Mária Kachmanová, Janka Jakubová, Alexandra Jenčová, Martin Berta, Nikola Balent  

    Nováková, Dominika Štofová, Lukáš Hrivniak. 

7. PAMIATKA POSVÄTENIA CHRÁMU V SOLI – 31. augusta 2008 sme si v rámci služieb Božích  

    pripomínali 10 rokov od posviacky z rekonštruovaného kostola a postavenia Zborového domu.  

    Slávnostným kazateľom na slávnostných službách Božích bol dištriktuálny biskup VD ECAV Mgr.  

    Slavomír Sabol. Liturgoval zborový farár Mgr. Ľuboš Kubačka. Po skončení služieb Božích bol  

    slávnostný obed vedenia zboru s dištriktuálnym biskupom i s jeho rodinou.    

8. ZBOROVÝ DEŇ – sme po prvý krát mali 14. septembra 2008, na ktorom sa zúčastnilo 300 ľudí na  

    službách Božích s Večerou Pánovou so spoveďou. Témou stretnutia bolo: Sme všetci jedna Božia  

    rodina Kazateľom na službách Božích bol brat farár – senior Mgr. Boris Mišina. Liturgovali: Mgr. Boris  

    Mišina, Mgr. Ľuboš Kubačka, Viera Pališinová –  teologička EBF UK  Po skončení služieb Božích  

    nasledoval spoločný obed v jedálni ZŠ Soľ. Po obede nasledoval duchovný program zborového dňa,  

    v ktorom vystúpili Mravčekovia z CZ Bystré, odznela prednáška o oltárnom obraze Prof. Janky  

    Krivošovej – akdameckej maliarky,  a na záver spievala kapela Prázdny kríž i dorast zahrala scénku  

    o Pánovi Ježišovi.  

9. UVEDENIE ZBOROVÝCH FUNKCIONÁROV – dňa 14. septembra 2008 v rámci služieb Božích  

    počas Zborového dňa uviedol po dohode s bratom seniorom ŠZS – brat senior BAS Mgr. Boris Mišina  

    do funkcie nového dozorcu Petra Kmeca, Miroslava Pališina do funkcie kurátora filiálky Hlinné,      

    Dušana Demčáka do funkcie kurátora filiálky Jastrabie nad Topľou, Máriu Antolovú do funkcie  

    matkocirkevnej pokladníčky, Stanislava Michalíka a Bohumila Žipaja za presbyterov.  

10. ZBOROVÝ ZÁJAZD – v 18. nedeľu po Svätej Trojici, dňa 21. septembra 2008 sme 51 bratov a 

sestier navštívili Cirkevný zbor v Drienčanoch a v Budikovanoch, kde sme sa zúčastnili na službách 

Božích v drienčanskom chráme Božom. Po skončení služieb Božích sme boli pozvaní na spoločný obed.  

11. NÁVŠTEVY A ÚČASŤ ZBOROVÉHO FARÁRA.: 

• V CZ PÁRNICA – odbavovanie služieb Božích; 

• V CZ VRANOV NAD TOPĽOU – odbavovanie služieb Božích; 
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                                                              – na slávnosti posvätenia Domu diakona Štefana; 

• V CZ DRIENČANY – liturgovanie na službách Božích; 

• Raz mesačne SPK ZED ECAV; 

• Tri dni na stretnutí farárov VD ECAV – DPK - GERLACHOV. 

 

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

• Je vykonávaná na základe niektorých osobných pozvaní i z mojej iniciatívy. Kvôli množstvu 

duchovných a iných povinností nie je táto činnosť ešte tak dostatočne rozbehnutá. 

• Je potreba väčšej pastorálnej aktivity, aby som mohol oslovovať ľudí a pozývať ich do života CZ. 

• Počet pastorálnych návštev do roka cca 30 rodín. 

 

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   

• Náhradný člen za ŠZS na Synodu ECAV na Slovensku. 

 

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. 

• Občasne vychádzal zborový časopis: Soliansky evanjelik. 

 

14. Z B O R O V Ý  A R CH Í V 

• Zborová knižnica je usporiadaná a občas sa do nej vkladajú nové knihy. 

• Kronika cirkevného zboru sa nepoužívala a z toho dôvodu sa pripravuje nová a bude obnovený 

zápis od r. 2006. 

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

mala za úlohu spísať inventár celého cirkevného zboru. Kontrola inventára sa uskutočnila 

17.02.2009.  

 

15. P O Č E T  Č L E N O V  V  Z B O R E: 1264 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


