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1.  ÚVOD 

 
Ž48,10.14.15: „Na Tvoju milosť myslíme, ó, Bože, uprostred Tvojho chrámu... ...aby ste rozprávali 

budúcemu pokoleniu, že On je Bohom, naším Bohom na veky večité. On povedie nás aj cez smrť.“ 
 
Milí bratia, milé sestry, nábožné kresťanské zhromaždenie, milí konventuáli v Pánu! 
    Opäť prišiel ten čas, aby sme určité obdobie v cirkevnom zbore zhodnotili. Nie posudzovali, ale sa 

zamysleli nad tým, čo je už za nami. Čo sme vďaka Pánu Bohu  prežili. Môžeme sa na rok 2009 

v našom cirkevnom zbore pozerať z rôznych pohľadov. V rôznych názoroch, v rôznych predstavách 

a možnostiach, ktoré sme možno nevyužili. Môžu zaznievať pozitívne i negatívne ohlasy, ale nech je to 

vyjadrované aj z pohľadu toho, že to prežité, pripravované a uskutočnené sa neudialo samo. Za tým 

všetkým bolo predovšetkým Božie požehnanie, i ochotná služba zo strany tých, ktorí sa s láskou 

zapojili do práce v cirkevnom zbore. A toto treba brať na vedomie, že aj v minulom roku sme vynaložili 

nemalé úsilie na to, aby sme s Božou pomocou zaobstarali život zboru po duchovnej i materiálnej 

stránke.  

    Máme za sebou ďalšie obdobie života cirkevného zboru a možno sa je dobre opýtať: Aký ten rok 

2009 z pohľadu života zboru bol? Bol pre nás požehnaním? Alebo sme si to v cirkevnom zbore 

predstavovali inak? Cítili sme Božiu prítomnosť medzi nami? V našom spoločenstve? 

    1. „Na Tvoju milosť myslíme, ó, Bože, uprostred Tvojho chrámu...“ 

    Otázky, ktoré som položil do pléna sú pre nás na určité zamyslenie sa nad tým ako to v skutočnosti 

bolo. A to aj na základe biblického textu, v Žalme, v ktorom sa píše: „Na Tvoju milosť myslíme, ó, 

Bože, uprostred Tvojho chrámu.“ Pri tom všetkom aj v túto chvíľu myslíme na to, že to bola milosť 

Božia, ktorá bola medzi nami. Keď som písal kňazskú správu, vtedy som si uvedomil koľko duchovných 

aktivít, koľko zborovej práce sme absolvovali aj v roku 2009. Za normálnych okolností toľko práce na 

Vinici Pánovej absolvovať úplne sami nie je možné. A práve aj v tejto chvíli môžeme myslieť len a len 

na Božiu milosť medzi nami, i uprostred tohto Božieho chrámu. 

    Bolo to náročné obdobie, ale krásne a požehnané.  Rozšírili sme misijnú činnosť v cirkevnom zbore 

v rôznych ďalších duchovných aktivitách.  

    V duchovnom pláne aktivít na r. 2009 sa navrhlo a následne vytvoril priestor pre ďalšie duchovné 

aktivity: 

• stretnutie žien; pôstny modlitebný týždeň, deň detí, túra na vrch. 

• prvé stretnutie pre rodiny v máji 2009. Od októbra následne pravidelné, raz v mesiaci 

organizované spoločenstvo rodín. Potrebuje určitý proces vedený Božou rukou, aby sa postupne 

vytvorilo spoločenstvo, ktoré sa bude formovať, spoznávať nielen osobne, ale aj názorovo, ale 

predovšetkým biblicky, aby z Biblie vychádzalo a bolo pre nás prameňom viery.  
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• Spoločenstvo žien začalo pracovať od novembra 2009, ktoré je tiež vytvorené, aby ženy využívali 

svoj voľný čas vo svojom cirkevnom zbore biblickými zamysleniami, ale i tvorivými aktivitami, 

ktoré majú svoj význam a zmysel. 

• Zborové dni počas troch dní, ktoré sme organizovali boli pre nás požehnaním, utvrdením 

a povzbudením vo viere v Pána Ježiša Krista. Predovšetkým je potrebné povedať, že sme ich 

s Božou pomocou pripravovali, aby sme v zbore vytvorili priestor, čas pre rodiny, ktoré si mohli aj 

v programe zborových dní nájsť  aspoň jednu aktivitu, ktorá by ich bola oslovila.  

• Stretnutie mužov, mikulášsky večierok pre deti. A k nim už existujúce duchovné aktivity, ktoré nás 

viedli k tomu, aby sme hľadali Božiu milosť.  

• V cirkevnom zbore začal od januára 2009 fungovať vnútromisijný výbor, ktorý zostavoval 

duchovný plán i pripravoval aktivity. I ďalej hľadá spôsoby ako osloviť ľudí skrze evanjelium Pána 

Ježiša Krista. 

• Internetová stránka cirkevného zboru, ktorá slúži pre mnohých nielen kde nájsť nové oznamy, ale 

i kde možno nájsť informácie, ktoré svedčia o prejavovanej viere v Pána Boha a o živote cirkevného 

zboru.   

2.  „...aby ste rozprávali budúcemu pokoleniu, že On je Bohom“   

    Na základe života cirkevného zboru, ale aj na základe svojich osobných, rodinných skúseností, 

môžeme vidieť vo svojich životoch Božie vedenie, požehnanie a ochranu.  Preto sú veľmi potrebné 

duchovné aktivity v cirkevnom zbore, aby viedli ľudí k Pánu Bohu. Aby skrze nich sme spoznávali Božie 

konanie a nenechávali si to len pre seba, ale rozprávali svojím deťom, že On je Bohom. Využívajme 

a zúčastňujme sa na živote cirkevného zboru.  

    Dobrovoľne sa hlásime ku kresťanstvu, preto svoju vieru prejavujme. Nehanbime sa prichádzať do 

spoločenstva. Otvorme sa pre nové možnosti a ukazujme, že patríme Bohu. Že to On je, ktorý nás 

vedie a dáva všetko pre náš život.  

3.  „On povedie nás aj cez smrť.“   

    Nehľadajme istotu v sebe, ani v tomto svete, ani v našich schopnostiach, ani v množstve peňazí či 

majetku, pretože to nás nezachráni a ani nespasí. Nechajme sa viesť Pánom. V Písme Svätom máme 

jasné slová o tom, kto je Boh a aké sú predivné skutky Jeho pôsobenia. Netreba viacej dôkazov. 

Netreba viacej zázrakov. Treba len a len sa zomknúť a vidieť v Ježišovi Kristovi našu budúcnosť 

i perspektívu, v individuálnom, rodinnom i cirkevno – zborovom živote. 

    Bratia a sestry, tak ako je v žalme napísané, veríme že On nás povedie aj v tomto roku 2010. Do Jeho 

rúk chceme vkladať všetko, náš zbor, naše rodiny, všetku prácu duchovnú i hospodársku.  Pán Ježiš je 

Ten najlepší Pastier, ktorý nás ochráni pred rôznymi zlými vplyvmi tohto sveta, diabla, hriechu. Len 

mu viacej dôverujme, že patríme Bohu, ktorý má kráľovstvo, moc, i slávu. A aj víťazstvo nad smrťou, 

pretože „On povedie nás aj cez smrť.“  Amen.  
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2.  B O H O S L U Ž O B N Ý   Ž I V O T 
• Dôležitou stránkou života cirkevného zboru je práve bohoslužobný život. Aký teda bol 

bohoslužobný život v r. 2009?  

• Z môjho pohľadu, zo spoločných rozhovor, z rôznych reakcií – vás členov cirkevného zboru, bol vo 

veľkej miere požehnaný, a prinášajúci obohatenie pre duchovný rozvoj. Pre rast vo viere v Pána 

Ježiša Krista, prinášal mnohým povzbudenie. Nájdenie Pána Boha vo svojom živote.  

• V bohoslužobnom živote, sme veľa uvažovali aj nad Božou milosťou, nad tým, že Boh je Bohom, 

v ktorého rukách chceme byť. Túžili sme, aby nás On viedol, radostným – ale i ťažkým obdobím 

života. A práve v chráme sme sa vzájomne povzbudzovali. Nachádzali silu, lásku, a nádej. 

• Mali sme aj členov, ktorých bohoslužobný život z ich vlastných dôvodov neoslovoval. Niektorí, a to 

veľmi málo individuálnych členov nášho cirkevného zboru hľadajú v susedných cirkevných zboroch 

spoločenstvo, ktoré ich zrejme povzbudzuje a napĺňa. Je nám to síce ľúto, že sa oddeľujú, ale 

akceptujeme ich rozhodnutie. 

• Medzi bohoslužobný život patrí množstvo faktorov, ktorý ho ovplyvňujú. Predovšetkým chcem 

podčiarknuť, že sú potrebné modlitby k Pánu Bohu o Jeho samotné požehnanie. K tomu patrí 

vzájomná podpora i z vašej strany, aby ste oslovovali svojich členov rodiny na zúčastňovaní sa 

bohoslužobného života. Chcem vás povzbudiť k účasti v spoločenstve veriacich, kde nájdete istotu 

pre vieru, nádej aj na neriešiteľné problémy.  

PRÍPRAVA SLUŽIEB BOŽÍCH: 

• spočíva v zodpovednosti a dôkladnosti zo strany zborového farára i kaplánky. Snažíme sa 

pristupovať  k príprave na služby Božie tak, aby sme vytvorili priestor na oslávenie Pána Boha;  

• podľa agendálneho poriadku ECAV na Slovensku; 

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

           KÁZNE:     

• sa pripravujú na základe biblického textu, ktorý je vyberaný podľa nedele, slávnosti, či sviatku. 

V kázni sa snažíme priblížiť Božie slovo každému poslucháčovi spôsobom zákona a evanjelia. 

Dávame dôraz na to, aby kázeň bola kristocentrická, poukazovala aj na zákon, na to čo Boh od nás 

vyžaduje aj na základe svojich prikázaní. Ale aj na evanjelium, v ktorom nachádzame povzbudenie, 

radostnú správu o záchrane a milosti Božej v Ježišovi Kristovi.  

• kázeň reflektuje i dianie v zbore i v spoločnosti, v rodinách. V kázni z princípu nevnášame osobné 

veci, pretože máme iné možnosti, ako sa s ľuďmi porozprávať  otvorene,  individuálne, či 

v spoločenstve bratov a sestier. 

• každá kázeň je vypracovávaná v písomnej forme, na 12. – 15. min .  
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         VÝBER PIESNÍ: 

• závisí od cirkevného roku; aká je konkrétne nedeľa, či sviatok, i od témy nedele. Piesne vyberáme 

kvôli obsahovému svedectvu, k výpovednej hodnote k danej téme na službách Božích. Aj piesne sa 

musia vyberať systematicky, zodpovedne, pretože je tiež dôležité aké zostavenie piesní je na 

službách Božích.   

          ČAS BOHOSLUŽIEB: 

• sa opäť upravil po nástupe do služby s. kaplánky Zuzany Kubačkovej po materskej dovolenke. Čas 

bohoslužieb: Zámutov: 08.00h.;  Soľ – Čaklov: 09:30h.; Hlinné: 11:00h.  

           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. Radoslav Cingeľ ; riaditeľ biskupského úradu VD ECAV; 
– Mgr. Peter Mihoč; tajomník biskupa VD ECAV; 
– Mgr. Emília Mihočová – Kmecová: rodáčka z CZ ECAV Soľ; 
– Mgr. Miloš Zaťko – námestný farár CZ Svätý Peter; 
– Mgr. Miroslav Kerekréty – námestný farár CZ Bystré; 
– Mgr. Matúš Vongrej – farár v ozbrojených silách;  
– 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; 
– Mgr. Juraj Marcin – rímsko-katolícky farár – kázal na Ekumenickej bohoslužbe. 

Čítané služby Božie:  
- Matúš Boroš, Ľudmila Hrivniaková – Anna Plachá, Eva Jenčová, Jana Kmecová, Mária Mihalčinová. 
- V rámci služieb Božích vystupovali: 

• deti z detskej besiedky; dorast – mládež; zborový spevokol; skupina Prázdny kríž; mládežnícke 
quarteto; huslisti: s. Sotáková so synom a dcérou z Merníka; Henrieta Piňosová.  

• čítanie pašií: Matúš Boroš, Kvetoslava Borošová; Jana Kmecová, Anna Plachá, Ľudmila 
Hrivniaková, Eva Jenčová, Lucia Kmecová; Dušan Matta, Radka Antolová; 

• príhovor zborového dozorcu Petra Kmeca: na slávnosti konfirmácie; pri stretnutí konfirmandov 
po 50r.; pri pozvánke na zborové dni; na zborových dňoch.   

Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do bohoslužobného života 
nášho cirkevného zboru v roku 2009. 

• Štatistika bohoslužobného života v prílohe – v tabuľke č.1.  

 

3.  S V I A T O S T I 

A/ KRST SVÄTÝ:  

• sviatosť, ktorú ustanovil Pán Ježiš Kristus. Sviatosť krstu sa podľa nového štatútu, schváleného 

na výročnom konvente, konanom 22. februára 2009 - vykonával len v rámci služieb Božích. Po 

zavedení Krstu svätého v rámci služieb Božích, s odstupom času hodnotíme pozitívne, ako 
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niečo čo patrí v rámci spoločenstva, aby sa novonarodené dieťa prijímalo v prítomnosti členov 

cirkevného zboru.  

• po skúsenostiach môžeme povedať, že je to veľmi dobrý spôsob, ktorý nenarušuje služby Božie 

kvôli času, ale práve naopak, ľudia prítomní na službách Božích v rámci Krstu sú obohatení vo 

viere. A to je to požehnanie, ktoré Boh dáva aj prostredníctvom Krstu Svätého v rámci služieb 

Božích. 

• krsty sa vykonávali nielen v matkocirkvi, ale aj na filiálkach.   

• chceme sa viacej venovať i pastorálnej príprave pred Krstom, s rodičmi i s krstnými rodičmi. 

Dôvodom je, aby rodičia, krstní rodičia si viacej ako doteraz uvedomovali svoju úlohu 

a povinnosť najmä po duchovnej stránke, pretože pri Krste dieťaťa sľubujú, že ho budú 

v kresťanskej viere vychovávať. Lenže prax je iná. 

• vyzývame všetkých rodičov i krstných rodičov, aby viedli svoje deti po duchovnej stránke 

a prichádzali s nimi do chrámu na každé služby Božie, od narodenia, pretože to má nesmierne 

dôležitý význam. 

• Počet krstov je v prílohe je uvedení v tabuľke č. 2. 

B/ VEČERA PÁNOVA:  

• je sviatosťou, ktorú Pán Ježiš ustanovil krátko pred smrťou na Golgote.  

• večera Pánova sa v r. 2009 prisluhovala len v rámci služieb Božích a vždy aj so spoveďou. Na 

požiadanie rodín sa sviatosť Večere Pánovej prisluhovala v domácnostiach, väčšinou v pôste 

a v advente. 

• schválením nového štatútu, sa pridalo prisluhovanie Večere Pánovej so spoveďou - v rámci 

zborových dní, konkrétne v nedeľu na službách Božích.  

• počet prisluhovania VP so spoveďou, v domácnostiach je uvedení v prílohe – v tabuľke č.3. 

          

4.   K O N F I R M Á C I A 

• je radostnou udalosťou, respektíve slávnosťou aj v našom cirkevnom zbore, ktorá nie je 

samozrejmosťou, ale darom Božej milosti. My si to uvedomujeme a sme vďační Pánu Bohu za 

každé dieťa, ktoré absolvovalo konfirmačnú prípravu a tak mohlo byť následne prijaté za 

dospelého člena cirkevného zboru na základe osobného vyznania viery a potvrdenia krstnej 

zmluvy.  

• čo chcem vyzdvihnúť, podporu a pomoc tých rodičov, ktorí vedú svoje deti po duchovnej 

stránke, aj tým, že ich osobne vysielajú na biblické hodiny pre dorast, či na letné biblické 

tábory, či na služby Božie. Takýmto pozitívnym rozhodnutím nechajú formovať svoje deti 

samotným Pánom Bohom prostredníctvom duchovných aktivít v cirkevnom zbore. 
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• chcem vyzvať rodičov konfirmandov k tomu, aby pri stretnutí pred začiatkom výučby prvého 

ročníka dodržiavali podmienky, ktoré boli určené pre konfirmačnú výučbu. A tak dbali 

o prípravu svojich detí, posielali ich na biblické hodiny pre dorast, a osobne s nimi pravidelne 

prichádzali do spoločenstva – na služby Božie. 

• konfirmačná výučba vedie k dôkladnej príprave na slávnosť konfirmácie. Snažíme sa 

konfirmačnú látku vysvetliť nielen teoretickým, ale aj praktickým spôsobom. Učíme z knihy 

Verím a sľubujem – (konfirmačná učebnica), z Biblie, piesne z evanjelického spevníka, Malý 

katechizmus, atď.)  Počet konfirmandov je uvedení v prílohe - v tabuľke č.4. 

 

5.   PRISTÚPILI A VYSTÚPILI Z CIRKVI 

• V r. 2009 pristúpili do nášho cirkevného zboru jedna žena Anna Bertová r. Gordanová grécko-

katolíckeho vyznania. Prijatie do cirkvi sa udialo v septembri 2009 v kostole v Soli podľa 

agendálneho poriadku. Rozhodnutie pristúpiť do evanjelickej cirkvi bolo z dôvodu, že má 

manžela evanjelika augsburského vierovyznania.   

• Prijatiu do ECAV predchádzala dôkladná príprava o učení a živote našej cirkvi. Pri prijatí do 

cirkvi boli prítomní dvaja svedkovia –členovia ECAV.  

• Pred prijatím bol i pastorálny rozhovor vedený k tomu, že jej rozhodnutie bolo slobodné 

a dobrovoľné, a jej prísľub, že sa bude zúčastňovať duchovného života v našom cirkevnom 

zbore.  

• Prihlásili sa v r. 2009 šiesti do cirkevného zboru, konkrétne do filiálky v Čaklove: Kamil 

Kachman, Milada Kachmanová;  a rodina Sendžová (4). 

• Odhlásili sa z cirkevného zboru, z filiálky Zámutov:  Ľubica Antolová; z  matkocirkvi zo Soli: 

Pavol Berta.                                                                       

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

       A/ SOBÁŠ:  

• v prvom rade je poďakovanie Pánu Bohu za mladých kresťanov, muža a ženu, ktorí sa rozhodli 

uzatvoriť manželstvo kresťanským spôsobom. Nielenže vo svete, ale už aj v evanjelickej cirkvi 

vo Švédsku sa začína akceptovať partnerský zväzok rovnakého pohlavia. A to je už 

zvrátené, proti- biblické, proti danému stvoriteľskému poriadku.  

• v r. 2009 sme začali praktizovať nový spôsob pastorálnej prípravy pre uzavretie manželstva. 

Spočíva minimálne z troch až piatich stretnutí.  

• cieľom novej pastorálnej prípravy je niekoľko tém, ktoré na podklade Písma Svätého 

rozoberáme a po priblížení témy diskutujeme aj na základe stanovených otázok. K príprave 

patrí i modlitebná chvíľa.  
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• po zavedení takýchto pastorálnych stretnutí pred sobášom, to hodnotíme pozitívne, 

obohacujúco nielen pre nastávajúcich manželov, ale aj pre nás duchovných, ako získavanie  

nových skúsenosti. Tieto prípravy pred sobášom vedú k väčšej príprave na spoločný manželský 

život a apelujú na ich duchovný život i v manželstve. 

• stále upozorňujeme na problém niektorých manželstiev, ktoré nenapĺňajú sľub, ktorí si dali pri 

svojom sobáši pred Pánom Bohom, žiť kresťanským spôsobom. 

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

cirkevno – zborovú prax, vydané ECAV.  

• počet sobášov je uvedený v prílohe – v tabuľke č.5. 

        

B/ POHREBY: 

• sú pre rodinu, ale aj pre cirkevný zbor určitou stratou ľudí, ktorých máme radi, ktorí nám boli 

blízky, ktorí boli našou súčasťou v kruhu rodiny i cirkevno-zborového spoločenstva. Pán života 

i smrti rozhoduje o tom, koho odvolá z tejto časnosti. My sa tomu musíme len prispôsobiť 

a prijať to s vierou v Pána Ježiša Krista.  

• pohrebnú kázeň pripravujeme tak, aby priniesla danej rodine určité pozastavenie sa, poučenie, 

ale i evanjelium Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš je základnou, teda nosnou myšlienkou a zvesťou 

pohrebných kázní.  

• na začiatku r. 2009, v januári sa uskutočnilo stretnutie s ľuďmi, ktorí vedú pobožnosti v domoch 

smútku pri zosnulých. Toto stretnutie malo svoj program, v ktorom sa hovorilo o doterajšom 

spôsobe pobožnosti. Pri uvedení novej pohrebnej agendy do cirkevno – zborovej praxe je 

uvedený i nový poriadok pobožnosti pri zosnulom, ktorý bol vysvetlený zborovým farárom 

a uvedený aj do praxe v našom cirkevnom zbore. 

• počet pohrebov je uvedený v prílohe – v tabuľke č.6. 

 

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

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

v matkocirkvi v Soli v kancelári farského úradu o 18:00h. Obsahom týchto biblických hodín boli 

BLAHOSLAVENSTVÁ PÁNA JEŽIŠA v REČIACH NA VRCHU.  

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

v Zborovom  dome, a v zimných mesiacoch v kancelárii farského úradu. Na mládeži sa preberali 

biblické príbehy z Novej zmluvy ; Zjavenie Jána.  
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III. Biblické hodiny pre dorast – boli taktiež počas školského roku, v piatok o 18:00h. 

v Zborovom dome, a v zimných mesiacoch v kancelárii farského úradu. Na doraste sa preberali: témy 

týkajúce vzťahov.  

IV. Zborový spevokol – sa stretával na pravidelných nácvikoch počas školského roku, v utorok 

o 18:00h. v Zborovom dome, i v kancelárii farského úradu. Zborový spevokol od januára do Veľkej noci 

2009 viedol br. Jozef Goga z CZ Vyšný Žipov, ktorému ďakujeme za jeho službu i veľký prínos 

i skúsenosti nášmu spevokolu. Od Veľkej noci vedie spevokol zborový farár. Zborový spevokol 

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

dňoch, na zborovom zájazde v Svätom Petre a v Pribete,  na pamiatku posvätenia chrámu v Zámutove, 

v Hlinnom, v Čaklove. 

V. Pôstny modlitebný týždeň – sa konal od 23. – 29. marca 2009. Prvý a posledný modlitebný 

deň bol v Soli – viedla zborová kaplánka; druhý v Čaklove -  viedla zborová kaplánka a taktiež piaty, 

ktorý viedol misionár v Rusku, rodák z Vranova nad Topľou Július Matta, ktorý nám priblížil svoju 

duchovnú – misijnú činnosť v Rusku. Tretí a šiesty modlitebný deň  sa konal v Zámutove – viedol 

zborový farár. V Hlinnom – sa konal štvrtý modlitebný deň, ktorý viedla zborová kaplánka.  

VI. Zborová práca s deťmi 

A/ Stretnutie detí: – bolo 6. júna 2009 so začiatkom o 10:00h. v Zborovom dome. TÉMOU 

STRETNUTIA bola: POŽEHNANÁ VIERA. Na príbehu a živote starozmluvného Jozefa sa deti 

zamysleli nad tým, ako Boh požehnáva toho, kto v Neho verí a dúfa za každých okolností. Touto 

témou poslúžila zborová kaplánka Z. Kubačková. 25. detí sa mohlo zapojiť do rôznych súťaží 

duchovných i športových, ktoré pripravila Martina Antolová, so sestrou kaplánkou. 

B/ Letný biblický tábor pre deti: – sa konal od 6.-9. júla 2009 v Zborovom dome v Soli. Biblický 

tábor sa začal v pondelok o 16:00h. v zborovej miestnosti, kde s. zborová kaplánka Z. Kubačková  

privítala deti a otvorila ho modlitbou. Pre deti bol pripravený program: biblické lekcie, rôzne hry, 

tvorivé dielne podporujúce ústrednú tému tábora, rôzne prekvapenia, večerné filmy, spoločenské hry 

a mnoho iného. Ústrednou témou tábora bolo: HOSPODIN DÁVA SILU A ODVAHU! Témou celého 

tábora bol Józuov život. Téma bola rozdelená do šiestich lekcií, z ktorých vyplývala nejaká hlavná 

myšlienka. Zaoberali sa nasledovnými lekciami: 1. Józua sa stáva Božím vodcom – Boh dáva svojim 

deťom silu; 2. Červený motúz v okne – Boh ochraňuje svoje deti; 3. Pád Jericha – Boh dáva svojim deťom 

víťazstvo; 4. Achánov hriech – Boh prikazuje svojim deťom, aby boli sväté; 5. Klamstvo Gibeoncov; 6. 

Józuova rozlúčka – Boh chce, aby Jeho deti boli na Ňom závislé. Každé dieťa dostalo pracovný zošit, 

v ktorom boli hlavné myšlienky, zlaté biblické verše i pracovné listy na utvrdenie získaných poznatkov.  

Na tomto tábore okrem zborovej kaplánky, vypomáhala Martina Antolová. Tohto biblického táboru sa 

zúčastnilo 13 detí z cirkevného zboru.  
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C/ Detský tábor: – tento tábor pripravila mládež z Čaklova a bol pripravený pre deti z čaklovskej 

besiedky. Počas celého týždňa sa deti venovali okrem rôznych kreatívnych činností ako je batikovanie, 

servítková technika, vitráž téme: Vystúp na vrch. Každý deň preberali jeden biblický vrch: Mórija, 

Sinaj, Karmel, Premenenia, Golgota.  

D/ Mikulášsky večierok: - v druhú adventnú nedeľu o 14:00h. sa konal v Zborovom dome pre deti. 

V rámci tohto večierka sa spievali piesne, bola ústredná téma: Tri dary, ktorú názorne a zaujímavým 

spôsobom mala zborová kaplánka, tvorivé dielne na danú tému, spoločné hry a súťaže, sladké 

občerstvenie, a nakoniec prišiel aj mikuláš, ktorý deťom rozdával balíčky. Na mikulášskom večierku 

bolo 32 detí. Na záver deti odchádzali naplnení radosťou, Božím požehnaním, s výzvou, aby sa o rok 

opäť konal takýto mikulášsky večierok.  

 

VII. Zborová práca s dorastom a mládežou 

A/ Biblický tábor pre dorast a mládež: – sa konal  od 15. júla – 20. júla 2009,  v Zborovom dome 

v Soli. Začiatok tábora bol stredu o 18:30h. v zborovej miestnosti, kde zborový farár Ľ. Kubačka otvoril 

tento biblický tábor modlitbou. Na tábore sa zúčastnilo 32 dorastencov i mládežníkov, ktorí boli 

zadelení do 4 skupiniek. Vedúcimi skupiniek boli: Ľ. Kubačka, Eva Jenčová, Jana Kmecová, Michal 

Jenčo. Hlavnou témou bolo: JEŽIŠ TI DÁVA VIAC... V prvý večer mala tému Viera Zaťková Pališinová, 

v druhý večer Ľ. Kubačka, v tretí večer Jana Kmecová, v štvrtý večer Kvetoslava Borošová. V nedeľu 

večer bola Večera Pánova so spoveďou v kostole, ktorú prisluhoval zborový farár. V rámci biblického 

tábora boli hlavné večerné témy, skupinky, v ktorých sa diskutovali večerné témy, i iné zamyslenia, 

piesne, modlitby, spoločenstvo, biblické kvízy, tvorivé dielne, športové hry, večerné prekvapenia, 

večerné filmy, futbalový a pinpongový turnaj, a mnoho ďalšieho. Na tábore sa každý deň spievala 

spoločná hymna. V nedeľu v rámci služieb Božích dorast i mládež vystúpili s programom, dvomi 

piesňami i scénkou, a krátkym príhovorom Jany Kmecovej o tom, ako tábor prebieha a aký je 

program. O jedenie sa starali dve sestry z cirkevného zboru. Letný biblický tábor sa ukončil modlitbou 

zborového farára i spoločnou hymnou v pondelok doobeda. 

B/ Silvestrovský večierok: – sa konal 31.12.2009 v Zborovom dome so začiatkom o 20:00h. -

úvodným klipom, po ktorom brat farár všetkých prítomných privítal, pomodlil sa a na začiatku aj 

poďakoval mládeži za zodpovednú prípravu, za ich čas, za zaujímavý program večierka. Po príhovore 

sa spievali mládežnícke piesne a tak začal zábavný program, počas ktorého boli všetci prítomní 

zapájaní do rôznych aktivít. Vážnu - duchovnú časť viedol br. farár: spievali sa piesne, modlitba, 

zamyslenie nad biblickým textom 1M40,5-23. Potom prítomní boli rozdelení do dvoch skupiniek, v 

ktorých spoločne uvažovali nad biblickým textom L12,13-21. Cieľom bolo rozmýšľať nad otázkou: ČO 

urobím v roku 2010? Br. farár poprial všetkým prítomným, aby svoje dary a talenty využívali s Božím 
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požehnaním. Aby žili vo vedomí, že Boh je pri nás v dňoch dobrých aj zlých. Modlitebná chvíľa a 

posledná pieseň ukončili duchovnú časť večierka. Krátko pred polnocou si každý prítomný vytiahol a 

prečítal svoj biblický veršík na rok 2010. Po polnoci sa pozeral kresťanský film.  

VIII. Zborová práca so ženami 

A/ Stretnutie žien: – sa uskutočnilo 8. marca 2009 o 15:00h v Zborovom dome. Program stretnutia 

uvádzala Z. Kubačková – zborová kaplánka. V programe vystúpili deti s krátkym pásmom, ktoré 

pripravili s. Božena Mihalčinová a Janette Grácová. Br. farár Martin Chalupka z CZ Marhaň mal  

zamyslenie na základe biblického textu Ef 5,21-28. Dr. Hybenová – psychologička predniesla 

prítomným ženám prednášku na tému: Rodina v súčasnej dobe. Sestra Viera Ďorďovičová prečítala 

úvahu o stvorení ženy. Na tomto stretnutí sa zúčastnilo cca 80 žien z cirkevného zboru, konkrétne zo 

Soli, z filiálok Zámutov, Čaklov, Hlinné, Jastrabie nad Topľou. V rámci tohto stretnutia prebiehala v 

Zborovom dome i detská besiedka. Po skončení stretnutia bolo pripravené malé pohostenie pre 

všetkých zúčastnených.  

B/ Spoločenstvo žien: – v novembri 2009 sa začalo stretávať  toto spoločenstvo. Chceme sa snažiť, 

aby tieto stretnutia boli pravidelné, aby naše ženy príjemne a užitočne strávili svoj čas. Programom 

tohto spoločenstva boli: biblický úvod s piesňami a modlitbami a aktivita. Prvé stretnutie sa konalo 20. 

novembra 2009 o 18:00h. v Zborovom dome; programom bola výroba, či aranžovanie adventných 

vencov. Druhé stretnutie bolo 18. decembra 2009 o 18:00h. v Zborovom dome; programom bolo 

pečenie medovníkov.  

IX. Zborová práca s mužmi - V 20. nedeľu po Svätej Trojici - 25. októbra 2009 o 16:00h. v 

Zborovom dome sa konalo STRETNUTIE MUŽOV nášho cirkevného zboru. Br. farár Miroslav 

Kerekréty  mal príhovor na tému: Úloha mužov v evanjelickej rodine. K téme bola  i diskusia na danú 

tému. Po diskusii nasledovali spoločné rozhovory pri čaji, káve a občerstvení. Tohto stretnutia sa 

zúčastnilo  22 mužov. 

X. Zborová práca s rodinami 

A/ Stretnutie rodín: - bolo v 5. nedeľu po Veľkej noci - 17. mája 2009 o 15:00h. Program stretnutia 

začal duchovnou časťou v matkocirkevnom kostole, v ktorom na úvod privítala zborová kaplánka Z. 

Kubačková všetkých prítomných z nášho i z cirkevného zboru MARHAŇ a pomodlila sa. V rámci 

programu sa spievali mládežnícke piesne, ktoré doprevádzali na klávesoch Ľ. Kubačka, na bicích 

Martin Kmec a na bas-gitare Stano Hajník. Na tému „Božia rodina“ sa prihovoril Michal Fraňo z 

Detskej misie. Po skončení témy predstavil prácu Detskej misie. Po prezentácii práce Detskej misie, 

nasledovala modlitebná chvíľa. Duchovnú časť ukončil rodinný biblický kvíz k danej téme. V rámci 

neformálnej časti boli pre deti pripravené rôzne hry a súťaže a pre všetkých občerstvenie. Tohto 

stretnutia sa zúčastnilo cca 70 ľudí. 
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B/ Spoločenstvo rodín: –  sa začalo stretávať pravidelne, raz mesačne.  

- 11. októbra 2009; Téma: Duchovný život kresťanskej rodiny. 

- 8. novembra 2009; Téma: Rozpory v rodine pre vieru. 

- 13. decembra 2009; Téma: Sila viery v rodine. 

Čas a miesto: 14:00h. – Zborový dom. 

XI. Stretnutie ľudí v dôchodkovom veku – bolo v poslednú nedeľu po Svätej Trojici - nedeľu 

večnosti - 22.novembra 2009 sa o 15:00h. v Zborovom dome. Programom stretnutia bola duchovná 

časť, počas ktorej sa spievali piesne z evanjelického spevníka, modlitby, duchovný prihovor s. kaplánky 

Z. Kubačkovej, ktorá sa prihovorila na základe biblického textu o Simeonovi a Anne. Po duchovnom 

zamyslení, si prítomní mohli vybrať piesne zo spevníka, ktoré majú svoje obľúbené. Po duchovnej časti 

bolo pre ľudí v dôchodkovom veku pripravené malé občerstvenie. V rámci tohto posedenia boli 

vzájomné rozhovory, ktoré viedli k povzbudeniu prítomných. Tohto stretnutia sa zúčastnilo 30 ľudí. 

XII. Zborové dni -  sa konali od 4. -6. septembra.   

- piatok 4.9.2009:  
- otvorenie; film: Martin Luther;   
- detská besiedka – Téma: Vy ste soľ zeme – Martina Antolová;  
- seminár pre presbyterov pod vedením br. farára z Vranova Mgr. Slavomíra Galla; posedenie v  
   zborovom altánku;   
- biblická hodina pre dorast – Téma: Vy ste soľ zeme – Ľ. Kubačka.  
- sobota 5.9.2009:  
- otvorenie s modlitbou;  
- registrácia na športové aktivity; 
- stolnotenisový turnaj v troch skupinách; 
-  volejbal; pre deti z detskej besiedky športové a iné aktivity zvlášť – Martina Antolová. Nikola Balent -
Nováková; 
- tvorivé dielne pre deti -  Alena Balent-Nováková,  Ľudkou Hrivniakovou;  
- Téma: Misia Rómov na Slovensku... – Piere Van Vuuren; 
- bábkové divadielko Gašparko - O červenej čiapočke; 
- Prednáška: Na čo sú evanjelikom Božie prikázania – Mgr. Tomáš Gulán; 
- VEČERNÉ KONCERTY:  
- Efata band - Hanušovce/Topľou; 
- duchovné slovo, ktoré mal Mgr.Tomáš Gulán, na tému: Vy ste soľ zeme; 
- Večerné chvály - mládežníci z Prešova i Kukovej;  
- Prázdny kríž. 
- nedeľa 6.9.2009 
- 09:30h. slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou so spoveďou:  
-  slávnostnou kazateľkou na základe biblického textu Mt 5,13-16 bola rodáčka zo Soli Emília     
  Mihočová–Kmecová;  
- liturgovali: Emília Mihočová - Kmecová; Peter Mihoč, Ľuboš Kubačka;  
- doprovod piesní: na organe hral Michal Jenčo; husľové kvarteto v zložení: Sotákovci z Merníka, 
Henrietka Piňosová z Čaklova; 
- v rámci programu vystúpili: - deti z detskej besiedky, za ktorých sa prihovorila Martina Antolová; 
- dorast i mládež, za ktorých sa prihovorila Evka Jenčová;  
- s dvomi piesňami vystúpil zborový spevokol pod vedením zborového farára; 
 - s krátkym príhovorom vystúpil zborový dozorca Peter Kmec;  
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 - mládežnícke kvarteto; 
 - v Základnej škole spoločný obed; 
- ukončenie zborových dní, na ktorom sa prihovoril zborový farár, ktorý vyzval všetkých prítomných, 
aby boli soľou zeme všade kde sa nachádzajú a povzbudil ich, aby sa nedali ovplyvniť týmto svetom 
a diablom; 
- v rámci krátkeho programu vystúpili so spevom Martin Berta, ktorého hrou na gitare sprevádzal 
Matúš Boroš, a hrou na husle s. Sotáková;  
- dorast a mládež s jednou piesňou.  
- záverečná modlitba a apoštolské požehnanie i spoločné zaspievanie piesne z evanjelického spevníka 
č. 346. Po zaspievaní piesne brat farár poďakoval Pánu Bohu i všetkým účinkujúcim, organizátorom i 
všetkým prítomným a tak ukončil zborové dni ECAV SOĽ 2009. Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
prispeli pri organizácii zborových dní ÚPRIMNE ĎAKUJEME! 

XIII. Misia na Níle - v 1. adventnú nedeľu o 15:00h. v kostole v Čaklove sa konalo misijné stretnutie 

s misionármi na Níle Valenovcami. Na tomto stretnutí br. farár Valen rozprával i formou prezentácie 

priblížil misijnú činnosť v Etiópii i v časti NONO, kde sú veľmi ťažké a zložité podmienky pre život. Z 

anglického jazyka do slovenského prekladala s. Hurňáková z Michaloviec, ktorej ďakujeme. 

Predovšetkým sme vďační Valenovcom, ktorí opäť po roku k nám zavítali a priblížili nám svoju misijnú 

činnosť. Tohto stretnutia sa zúčastnilo 25 členov cirkevného zboru. 

XIV. Výstup na Šimonku -  bol 20. júna 2009. Tohto výstupu sa zúčastnilo 50 ľudí – zo Soli, 

Čaklova, Zámutova a Hlinného. Okrem výstupu na Šimonku, bolo pripravené pohostenie pre všetkých 

zúčastnených pri chate Javorová. Po spoločnom obede, sa spievali mládežnícke piesne, bolo 

pripravené zamyslenie na základe biblického textu zo Ž 125. Po tomto zamyslení bola modlitebná 

chvíľa a požehnanie.  

XV. Vianočný koncert – sa konal 20. decembra 2009 o 16:00h. v kostole v Soli v prevedení 

zborového quarteta. V úvode brat farár privítal prítomných a otvoril koncert modlitbou. V rámci 

koncertu sa spievali vianočné koledy, bolo krátke zamyslenie nad biblickým textom, modlitebná 

chvíľa. Na koncerte bolo prítomných 80 ľudí. 

XVI. Hudobná skupina – Prázdny kríž  
     Hudobná skupina Prázdny kríž sa vďaka Bohu v roku 2009 stretávala na hudobných skúškach 

v Zborovom dome v Soli: 1x týždenne, t.j. 52x ročne. Podieľala aj na týchto akciách. 

7. február         WORSHIP festival - Trebišov 

21. február        FEST - Zámutov 

21. marec          GOSPELSONG 2009 - Vranov nad Topľou 

27. marec          Kaviareň CAFÉ MOST - Prešov 

28. marec          Talent Fest - Spišská Nová Ves 

31. marec          PRO CHRIST – Sabinov - Orkucany 

1. apríl           PRO CHRIST - Vranov nad Topľou 

4. apríl           PRO CHRIST - Hanušovce nad Topľou 

6. apríl          PRO CHRIST - Vranov nad Topľou 

8. - 10. máj       Konferencia EVS - Žilina 
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6. jún             GOŠA FEST - Sabinov 

27. jún            Zborové dni - Bystré 

3. - 4. júl        SEMFEST - Púchov 

1.-2. august       Dištriktuálne dni ECAV - Liptovský Mikuláš 

30. december      Ekumenický Vianočný večer – Sabinov 

     Zúčastnila sa viacerých hudobných kresťanských aj nekresťanských podujatí, na ktorých jej členovia 

čerpali duchovne aj hudobne, napr. Worship festivaly,  koncerty populárnych hud. skupín... 

     Vďaka Bohu sme predstavili videoklip s názvom Viem, že sa nestratím, ktorý bol nasadený v 

gospelovej relácii Poltón na STV2 vysielanej ako hitparáda gospelových hudobných skupín. Ďakujeme 

všetkým vám za podporu v tejto relácii. Vďaka vám sme boli na 4., 1. a 2. mieste... 

     Prázdny kríž v tomto roku spravoval aj webovú stránku www.prazdnykriz.sk, na ktorej sa 

návštevníci môžu dozvedieť viac o tejto hudobnej skupine. Takisto tam môžu nájsť ukážky piesní, 

videoklip a fotky z rôznych akcií. 

     Kapela je veľmi vďačná ev. a. v. cirkevnému zboru Soľ za poskytnutie Zborového domu na zvukové 

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

aj na poli hudobnom. Boli, sme a budeme veľmi vďační každému ochotnému členovi nášho ale aj iného 

zboru za akúkoľvek finančnú podporu, ktorú by sme využili na zakúpenie ďalšej aparatúry, ktorá by 

kapele veľmi pomohla. 

     Hudobná skupina Prázdny kríž túži pokračovať v ceste za Pánom Ježišom aj v roku 2010 a hrať 

a spievať práve Jemu - živému Bohu na chválu. 

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

8. V Ý C H O V N Á  P R Á C A 

 

 A/ DETSKÁ BESIEDKA: – v minulom roku sa vyučovala v Soli, v Zámutove,  v Čaklove a od septembra 

2009 aj v Hlinnom počas školského roku.   

- časy detských besiedok:  

- v Zámutove, štvrtok 16:00h.; vyučoval: Mgr. Ľuboš Kubačka – zborový farár;  

- v Soli v piatok o 16:00h., vyučovali: Martina Antolová, Janette Grácová, Z. Kubačková; 

- v Čaklove v piatok: 16:00h. – a potom sa zmenil čas: sobota o 10:00h., vyučovali: Mária 

Kachmanová, Nikola Balent – Nováková, Dominika Štofová.  

- v Hlinnom: piatok 16:00h.; vyučoval: Ľ. Kubačka. 

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

vo vianočnom programe, i na zborových dňoch, v rámci pamiatky posvätenia chrámu i Veľkej noci.  

 B/ ŠKOLSKÁ NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA: – výučba náboženstva prebiehala v roku 2009 na 

základných školách, Zámutov, Soľ, Hlinné. Na základných školách vyučovali: Mgr. Ľuboš Kubačka; 

Mgr. Zuzana Kubačková.  
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- počet žiakov v prílohe - v tabuľke č. 7 

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. 19. februára 2009, 18:00h.; kancelária farského úradu – výročné presbytertstvo: hodnotil 

sa rok 2008 po duchovnej a hmotnej stránke, preberali sa: návrh rozpočtu na rok 2009, plán 

duchovných aktivít na r. 2009, schválenie nových podpisových vzorov na BÚ v Slovenskej 

sporiteľni, schválenie spísaného a skontrolovaného inventára, prítomní: 25.  

2. 15. mája 2009, 18:00h.; Zborový dom – riešila sa zborová kuchynka, obsadenie kostolníka 

v Soli, o multifunkčnom ihrisku, o hospodárskych záležitostiach zboru, prítomní: 26. 

3. 22. júla 2009, 18:00h.; Zborový dom – schválenie dohody kostolníka, zmluva so 

záhradníctvom, zborové dni; prítomní: 27.  

4. 04. septembra 2009, 18:00h.; zborový dom – seminár pre presbyterov. 

5. 04. decembra 2009, 18:00h.; Zborový dom – hospodárske a finančné záležitosti zboru, 

zmluva so záhradníctvom, oprava kostola v Soli, prítomní: 27. 

 

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 16. januára 2009 o 18:00h. v našom evanjelickom 

kostole v Soli. Na ekumenickej bohoslužbe bol liturgický poriadok našej cirkvi, spievali sa piesne 

z katolíckeho spevníka a kazateľom bol Mgr. Juraj Marcin – rímsko-katolícky farár. V rámci bohoslužby 

zaspievali mládežníci rímsko-katolíckej cirkvi. 

2. KŇAZSKÁ VEČERA PÁNOVA: – 14. marca 2009 v matkocirkevnom kostole v Soli bola 

prisluhovaná Večera Pánova so spoveďou pre kňazov ŠZS ECAV a ich rodiny. Večeru Pánovu 

prisluhoval br. generálny biskup Mgr. Miloš Klátik, PhD. Pri prisluhovaní vypomáhal br. zborový farár 

Ľ. Kubačka. V úvode br. dozorca Peter Kmec privítal všetkých prítomných. Počas prisluhovania Večere 

Pánovej hrala kapela Prázdny kríž. Pri tejto Večeri Pánovej boli prítomní okrem iných aj br. 

dištriktuálny biskup VD ECAV Mgr. Slavomír Sabol a Mgr. Ján Midriak - emeritný biskup. Po skončení 

Večere Pánovej v  Hlinnom nasledovala prednáška gen. biskupa Miloša Klátika o biskupovi Samuelovi 

Štefanovi Osuskom. Po prednáške bol spoločný obed. Po obede bola diskusia s generálnym i 

dištriktuálnym biskupom. Prítomných bolo 55 ľudí.  

3.  STRETNUTIE KONFIRMANDOV PO 50 r.: – bolo v nedeľu 28. júna 2009 o 09:30h. v Soli. Toto 

stretnutie malo dve časti. Prvou časťou boli služby Božie s Večerou Pánovou so spoveďou. Jubilejní 

konfirmandi v sprievode na čele so zborovou kaplánkou Z. Kubačkovou a zborovým dozorcom Petrom 
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Kmecom vstúpili do soľanského chrámu Božieho, v ktorom prežili požehnané chvíle pri slove Božom, 

pri modlitbách a piesňach, i Večeri Pánovej. S. kaplánka sa k jubilejným konfirmandom prihovorila na 

základe Písma Svätého 1Pt 5,6-7. Po apoštolskom požehnaní sa prihovoril k jubilejným konfirmandom 

br. zborový dozorca. Za jubilejných konfirmandov sa prihovorila s. Mattová z Vyšného Žipova. Po 

skončení služieb Božích sa pokračovalo druhou časťou v Zborovom dome, kde bolo pripravené 

pohostenie pre jubilejných konfirmandov. Toto posedenie otvoril brat zborový farár Ľ. Kubačka – 

krátkym príhovorom a modlitbou. V rámci tohto posedenia bolo spoločné zoznámenie sa a v 

rozhovore sa spomínalo na konfirmáciu, ktorú mali 21. júna 1959. Toto spoločné stretnutie sa ukončilo 

modlitbou, požehnaním. Na toto spoločné stretnutie z 27 konfirmovaných, prišli 17, 4 už zomreli a 6 

neprišli zo zdravotných dôvodov. 

4. ZBOROVÝ ZÁJAZD: – sa konal 26.-27. septembra 2009 do cirkevného Svätý Peter. 

- prvá návšteva bola v cirkevnom zbore ECAV Tekovské Lužany, kde pôsobil brat farár i sestra 

kaplánka.  

- druhá návšteva bola v Cirkevnom zbore ECAV Plavé Vozokany, kde pôsobil br. farár Ľuboš Kubačka.             

– tretie mesto bola Podhajská.  

- štvrté miesto bol Svätý Peter, kde najskôr boli bratia a sestry zadelení do ubytovne a 6 do rodín. O 

20:00h. sme sa presunuli do pivnice p. starostu Svätý Peter - kde sme boli pozvaní na večeru i spoločné 

posedenie.  

- v nedeľu 27.09.2009 sme po raňajkách o 08:15h. - bolo spoločné ranné zamyslenie, ktoré viedol brat 

zborový farár zo Soli. 

- O 09:00h. začali spoločné služby Božie v kostole v Svätom Petri, na ktorých kázal domáci farár zo 

Svätého Petra Mgr. Miloš Zaťko. V rámci služieb Božích spieval zborový spevokol zo Soli, a prítomným 

bratom a sestrám sa prihovorila kaplánka Z. Kubačková, ktorá v krátkosti oboznámila s históriou i 

súčasným duchovným životom CZ SOĽ.  

- posledný cirkevný zbor sme navštívili v Pribete. V chráme Božom sa prihovorila hosťom domáca 

farárka Mgr. Jaroslava Zaťková, s krátkou históriou i porozprávala o duchovných aktivitách cirkevného 

zboru.  Náš spevokol domácich pozdravil dvoma piesňami a za zbor sa prihovoril zborový farár zo Soli. 

Na záver sme sa rozlúčili a cestovali domov na východ. 

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 našej iniciatívy. Navštevujeme 

bratov a sestry, ktorý potrebujú pastorálnu starostlivosť, hlavne vtedy keď  sú chorí, smutní 

a utrápení. Niektoré pastorálne návštevy boli vykonané aj v nemocnici. Aj pri prisluhovaní 

Večere Pánovej v domácnostiach využívame čas na pastorálnu návštevu aj z ostatnými členmi 

rodiny. 
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• chceme postupne vytvoriť  pravidelné pastorálne návštevy najmä u starších členov cirkevného 

zboru, ktorí potrebujú pastorálnu starostlivosť. 

• tento náš cirkevný zbor je veľký a rozsiahli a uvedomujeme si, že aj na základe množstvá 

duchovných aktivít, nie je nám umožnené vykonávať pastorálnu činnosť, tak akoby sme si to 

predstavovali a chceli.  

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, v marci, v apríli a v decembri. 

• internetová zborová stránka: www.ecavsol.sk.  

 

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 začala písať a postupne sa do nej zapisujú všetky dôležité 

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

ktorá každý rok pred výročným presbyterstvom si plní svoju funkciu.  
 

15. P O Č E T  Č L E N O V  V  Z B O R E: 1261 
 
 

16.  Z Á V E R: 
 
    V prvom rade by som sa chcel poďakovať Pánu Bohu za Jeho milosť a požehnanie v roku 2009. Za 
to, že nám dával silu prechádzať nie ľahkou, ale krásnou službou aj v tomto cirkevnom zbore. Som 
veľmi rád, že aj napriek rôznym úskaliam, ťažkostiam v službe sme dokázali prejsť  a prežiť len vďaka 
Božej pomoci. 
    Ďakujem za spoluprácu v službe: zborovej kaplánke, zborovému dozorcovi, poddozorcovi, 
kurátorke a kurátorom, presbyterom, funkcionárom, hospodárskemu a vnútromisijnému výboru, 
pokladničkám, účtovníčke, kantorom, kostolníčkam a kostolníkovi, sestre Anne Bertovej za službu 
kostolníčky v matkocirkvi, kapele Prázdny kríž, vám bratom a sestrám za akúkoľvek pomoc 
v cirkevnom zbore, za vaše milodary i bezplatnú pomoc pri rôznych opravách.  Pán Boh nám všetkým   
žehnaj a sprevádzaj, lebo: „On povedie nás aj cez smrť.“ 
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16. PRÍLOHY - TABUĽKY 
TABUĽKA č. 1 
 

BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT – SLUŽBY BOŽIE 
ROK HLAVNÉ NEŠPORNÉ VEČERNÉ PÔSTNE 

večierne  
ADVENTNÉ 

večierne 
Pôstny 

modlit. týž. 
 

2008 217 13 0 20 12 0 

2009 228 16 10 16 9 1 

 
 
TABUĽKA č.2 
                                  KRST SVÄTÝ 

ROK deti dospelí spolu 
chlapci dievčatá 

2008 6 8 1 15 

2009 2 3 0 5 

 
                               
TABUĽKA č. 3 
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                                 VEČERA PÁNOVA  
ROK Chrám nemocnica doma  

Spolu muži  ženy muži ženy muži ženy 

2008 631 856 0 0 7 30 1524 

2009 648 864 0 0 15 24 1551 

 
 
TABUĽKA č.4 
 
                                      KONFIRMÁCIA 

ROK deti dospelí spolu 
chlapci dievčatá 

2008 7 13 0 20 

2009 7 11 0 18 

 
TABUĽKA č.5 
 
 SOBÁŠE 

ROK evanj. krížne spolu 

2008 3 1 4 

2009 2 4 6 

TABUĽKA č.6 
 
                                  POHREBY  

ROK muži ženy deti spolu 
  

2008 9 9 0 18 

2009 4 9 0 13 

 
TABUĽKA č.7 
 

Školský 
rok 

Základná škola Stupeň Počet žiakov Spolu Čas vyučovania 

2008/2009 ZŠ SOĽ 
 
 

I. stupeň 
 

11  11:40 -12:25h. 

II. stupeň 
 

14 25 13:30 -14:10h. 

ZŠ ZÁMUTOV 
 
 

I. stupeň 
 

5  13:40 -14:25h. 

II. stupeň 
 

15 20 13:40 -14 :25h. 

ZŠ HLINNÉ 
 

I. stupeň 3 3 13:00 – 13:40h.  
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Školský 
rok 

Základná škola Stupeň Počet žiakov Spolu Čas vyučovania 

2009/2010 ZŠ SOĽ 
 
 

I. stupeň 
 

9  12:35 -13:20h. 

II. stupeň 
 

16 25 13:30 -14:10h. 

ZŠ ZÁMUTOV 
 
 

I. stupeň 
 

4  11:55 -12:35h. 

II. stupeň 
 

13 17 13:30 -14 :10h. 

ZŠ HLINNÉ 
 

I. stupeň 3 3 13:00 – 13:40h.  

 
 
 
 
 
TABUĽKA č.8 

BIBLICKÉ HODINY 
ROK DETI- DB DORAST MLÁDEŽ DOSPELÍ ŽENY RODINY SPEVOKOL 

Počet 
za 

rok 

účasť  Počet 
za 

rok 

účasť Počet 
za 

rok 

účasť Počet 
za 

rok 

účasť Počet 
za 

rok 

účasť Počet 
za 

rok 

účasť Poč. členov 

2008 90 40 50 35 34 10 8 20 0 0 0 0 1 30 

2009 130 43 40 35 38 15 11 22 2 15 4 30 1 25 

 
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 2010 

 

1. EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA 
22.01. 2010 17:30H. – RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL – SOĽ 

 

2. STRETNUTIE ŽIEN 
14.03. 2010  15:00H. – ZBOROVÝ DOM 

 

3. PÔSTNY MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ 
22.03.2010-26.03.2010 – 18:00H. KOSTOL 

 

4. KONFIRMÁCIA 
16.05.2010 – KOSTOL SOĽ 

 

5. DEŇ DETÍ 
05.06.2010 – ZBOROVÝ DOM 

 

6. TÚRA NA VRCH 
19.06.2010 
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7. STRETNUTIE KONFIRMANDOV PO 50R. 
27.06.2010 – KOSTOL SOĽ 

 

8. LETNÝ BIBLICKÝ TÁBOR PRE DETI 
05.07.2010-08.07.2010 – ZBOROVÝ DOM 

 

9. LETNÝ BIBLICKÝ TÁBOR PRE DORAST A MLÁDEŽ 
14.07.-19.07.2010 – ZBOROVÝ DOM  

 

10. ZBOROVÉ DNI 
03.-05.09.2010 

 

11. ZBOROVÝ ZÁJAZD 
29.09.2010 

 

12. STRETNUTIE ĽUDÍ V DÔCHODKOVOM VEKU 
24.10.2010 –  15:00H. - ZBOROVÝ DOM 

 

13. STRETNUTIE MUŽOV 
21.11.2010 – 16:00H. – ZBOROVÝ DOM 

 
14. MIKULÁŠSKY VEČIEROK 
05.12.2010 – 14:00H. – ZBOROVÝ DOM 

 
15. VIANOČNÝ KONCERT  
19.12.2010 – 16:00H. – KOSTOL SOĽ 

 
16. SILVESTROVSKÝ VEČIEROK 
31.12.2010 – 20:00H. – ZBOROVÝ DOM 

Tabuľka: č.10           PREHĽAD AKTIVÍT FARÁRA A KAPLÁNKY ZA R. 2009 

DÁTUM  NÁZOV AKTIVITY 

JANUÁR   

12.1. Seniorátna pastorálna konferencia kňazov ŠZS – Bardejov 

15.1. Stretnutie s ľuďmi vykonávajúcimi pobožnosti v domoch smútkov 

16.1. Ekumenická bohoslužba 

 Príprava na výročný konvent 

FEBRUÁR  
12.2. Hospodársky výbor 

16.2. Vnútromisijný výbor 
19.2.  Výročné zborové presbyterstvo 
20.2. Dištriktuálna pastorálna konferencia kňazov VD – Švábovce 

23.2. Slovenská Sporiteľňa – zmeny na účtoch – Vranov/Topľou 

25.2.  Stretnutie s rodičmi konfirmandov 
28.2. Seniorátny volejbalový turnaj – Bardejov 

MAREC  
1.3. Stretnutie rodín v Marhani 

2.3. Seniorátna pastorálna konferencia kňazov ŠZS – Prešov 
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3.3. Vnútromisijný výbor 

8.3. Stretnutie žien – Zborový dom – Soľ 

11.3. Pracovné stretnutie - Obecný úrad Čaklov 

12.3. Pracovné stretnutie – Obecný úrad Soľ 

14.3. Kňazská Večera Pánova - Soľ 

23.-29.3. Pôstny modlitebný týždeň 

28.3. Seniorálny konvent – Prešov 

 Prisluhovanie VP v domácnostiach - /Soľ, Zámutov, Čaklov, Hlinné, Jastrabie/T/ 

APRÍL  

 Prisluhovanie VP v domácnostiach - /Soľ, Zámutov, Čaklov, Hlinné,/ 

16.4. Hospodársky výbor 

20.4. Pastorálny pohovor pred sobášom 

23.4. Stretnutie predsedníctva CZ 

23.4. Vnútromisijný výbor 

25.4. Pastorálny pohovor pred sobášom 

27.4. Pastorálny pohovor pred sobášom 
27.4. Stretnutie predsedníctva CZ 
MÁJ  
4.5. Seniorátna pastorálna konferencia kňazov ŠZS – Giraltovce 
4.5. Pastorálny pohovor pred sobášom 
9.5. Stretnutie kantorov – Prešov 
14.5. Vnútromisijný výbor 

14.5. Stretnutie kňazov na Farskom úrade vo Vranove  
15.5. Zborové presbyterstvo 

17.5. Stretnutie rodín 

18.5. Stretnutie ohľadom spevokolu – Vyšný Žipov 

19.5. Pastorálny pohovor pred sobášom 

20.5. Pracovné stretnutie ohľadom opravy kostola 
29.5. Prípravné stretnutie 

 
JÚN  
3.6. Vnútromisijný výbor 

5.6. Prípravné stretnutie ku dňu detí 

6.6. Deň detí – Soľ 

8.6. Seniorátna pastorálna konferencia kňazov ŠZS – Hanušovce/T 

8.6. Pastorálny pohovor pred sobášom 
10.6. Porada pre kňazov – Prešov 

13.6. Dávidova harfa – Bystré 
14.6. Konfirmácia 
15.6. Pastorálny pohovor pred sobášom 

17.6. Prípravné stretnutie pred výstupom na Šimonku 

19.6. Pastorálny pohovor pred sobášom 
20.6. Výstup na Šimonku 
22.6. Pastorálny pohovor pred sobášom 
24.6. Prípravné stretnutie k biblickému táboru pre deti 

26.6. Prípravné stretnutie k biblickému táboru pre dorast a mládež 
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28.6. Stretnutie konfirmandov po 50r. 

30.6. Prípravné stretnutie k biblickému táboru pre dorast a mládež 

30.6. Odovzdávanie a preberanie funkcie kostolníka – Soľ 

JÚL  

5.7. Posedenie so spevokolom 

6.-.9.7. Letný biblický tábor pre deti 

9.7. Pastorálny pohovor pred sobášom 

9.7. Vnútromisijný výbor 

10.7. Obecný úrad – Čaklov – Stretnutie pri návšteve kardinála 

12.7. Primičná omša – Zámutov 

15.-20.7. Letný biblický tábor pre dorast a mládež 

21.7. Hospodársky výbor 

22.7. Zborové presbyterstvo 

23.7. Pastorálny rozhovor – FÚ Soľ 

AUGUST  

29.8. Vnútromisijný výbor 
29.8. Pastorálny pohovor pred sobášom 

SEPTEMBER  
1.9. Seniorátny futbalový turnaj – Hankovce 
1.9.  Pastorálny pohovor pred sobášom 
3.9. Príprava na Zborové dni 

4.-6.9. Zborové dni 

7.9. Pastorálny pohovor pred sobášom 
8.9. Pastorálny pohovor pred sobášom 

9.9. Pastorálny pohovor pred sobášom 

10.9. Vnútromisijný výbor 

14.9. Seniorátna pastorálna konferencia kňazov ŠZS – Prešov 

14.9. Pastorálna návšteva spojená s VP v domácnosti – Jastrabie/Topľou 
16.9. Pastorálny pohovor pred sobášom 

 
17.9. Pastorálny pohovor pred sobášom 

17.9. Prijímanie do evanjelickej cirkvi – chrám Soľ 

25.9. Pastorálna návšteva – Čaklov 

26.-27.9. Zborový zájazd – Svätý Peter 

30.9. Pastorálny rozhovor – FÚ Soľ 

30.9. Pastorálny pohovor pred sobášom 
OKTÓBER  

5.10. Pastorálny pohovor pred sobášom 
7.-9.10. Pastorálna konferencia pre kňazov – Liptovský Ján 
11.10. Stretnutie rodín 

15.10. Pastorálna návšteva v nemocnici vo Vranove 

15.10. Pastorálny pohovor pred sobášom 
17.10. Pracovné stretnutie v Clematis – Čaklov  
19.10. Vnútromisijný výbor 
21.10.  Pastorálna návšteva v nemocnici vo Vranove 
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23.10. Zastupovanie br. farára vo Vranove  

25.10. Stretnutie mužov 

26.10. Pracovné stretnutie ohľadom kúrenia 

27.10. Pastorálny rozhovor – FÚ Soľ 

29.10. Hospodársky výbor 

NOVEMBER   

5.11. Pastorálny pohovor pred sobášom 

8.11. Stretnutie rodín 

9.11. Seniorátna pastorálna konferencia kňazov ŠZS – Chminianske Jakubovany  

12.11. Pastorálny rozhovor – FÚ Soľ 

16.11. Vnútromisijný výbor 

19.11. Pastorálna rozhovor pred sobášom 

20.11. Spoločenstvo žien – Zborový dom Soľ 

22.11. Stretnutie ľudí v dôchodkovom veku 

29.11. Stretnutie s misionármi na Níle – kostol Čaklov 

DECEMBER  

 Prisluhovanie VP v domácnostiach - /Soľ, Zámutov, Čaklov, Hlinné, Jastrabie/T/ 
1.12. Pracovne stretnutie v Clematis – Čaklov 
2.12. Nácvik koncertu 
6.12. Mikulášsky večierok 
7.12. Kňazská Večera Pánova – Vranov 
9.12. Nácvik koncertu 
13.12. Stretnutie rodín 
14.12. Vnútromisijný výbor 
15.12 Pastorálna návšteva – Čaklov 

18.12. Spoločenstvo žien – Zborový dom Soľ 

20.12. Vianočný koncert 

31.12. Silvestrovský večierok 

OBSAH:  
Úvod................................................................................2 – 3  

Bohoslužobný život.........................................................4 – 5  

Sviatosti...........................................................................5 – 6  

Konfirmácia.....................................................................6 

Pristúpili a vystúpili z cirkvi............................................7 

Bohoslužobné výkony......................................................7 – 8  

Biblická a vnútromisijná práca v zbore............................8 – 13 

Hudobná skupina Prázdny kríž.......................................13 – 14 

Výchovná práca..............................................................14 

Činnosť presbyterstva.....................................................14  

Mimoriadne príležitosti v zbore......................................15 - 16  

Pastorálna činnosť...........................................................16     

Mimozborová činnosť.....................................................16 

Evanjelická tlač...............................................................16 
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Zborový archív................................................................16 

Počet členov v zbore.......................................................17 

Záver................................................................................17 

Prílohy – tabuľky.............................................................18 – 23  

 


