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1.  ÚVOD 
 
F 2,13-16: „Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu. 

 Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania,  aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie 

uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javíte ako jasné hviezdy vo vesmíre. 

 Zachovávajte slovo života, aby mi bolo chválou v deň Kristov, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa 

nadarmo.“ 

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

    Hodnotenie života zboru za uplynulý rok 2010 je hlavnou témou výročného zborového konventu. Môžeme sa na 

život svojho vlastného cirkevného zboru pozerať rôzne. Nikdy by sme neboli jednotní v názore, na hodnotenie života 

za posledných 12 kalendárnych mesiacov. Niekto ho vníma pozitívne, tak že minulý rok budoval jeho vieru 

a duchovne rástol. Iní zase sa na život zboru pozerajú negatívne a nič dobrého, či požehnaného nevidia. A tak radšej 

sa toho života ani nezúčastňujú. Je to teda zodpovednosťou každého jedného, ako sa pozeráme na život svojho 

cirkevného zboru. Každý však máme právo na svoj názor a vnímanie vecí okolo seba. Nikomu to právo nechceme 

brať, lebo na to nemáme nárok. Náš cirkevný zbor nie je nejakou firmou, či podnikom, kde by sme sa riadili podľa 

našich predstáv, zážitkov, skúseností, podľa toho ako si to my predstavujeme, alebo chceme.  

    Cirkevný zbor je predovšetkým o spoločenstve s Pánom Bohom, ktorého hlavou nie je žiadny talentovaný, či 

úžasný a schopný farár, ale PÁN JEŽIŠ KRISTUS! Takže sa nestretávame kvôli kňazovi, ale kvôli Bohu, Jeho slovu, 

ktoré sa zvestuje. A Pán Boh si na toto slovo Božie používa ľudí, ktorí nie sú ani ideálni, ani bezchybní, ale hriešni, 

slabí a tiež majúci svoje chyby a zlyhania, ale predsa zvestujúci Ježiša Krista, ktorý ich do tejto služby povoláva.   

    Akokoľvek sa na to všetko pozeráme, či to bola chudoba alebo duchovné bohatstvo, choroba alebo zdravie, 

v dome alebo mimo domu, na zemi či na mori alebo vo vzduchu, či to bolo čestné alebo nečestné, v radosti, 

v skúškach, vo víťazstve, v modlitbe alebo v pokušení, Pán Boh je ten, ktorý nám pomáhal, požehnával, ktorý pôsobil 

v nás i cez nás. On nám dával silu, aby sme chceli a činili nad svoju dobrú vôľu. Sme vďační Pánu Bohu za to mnohé 

požehnanie, ktoré plynulo i na nás. Pán Boh nám dával múdrosť, odvahu, ochotu činiť nad svoju dobrú vôľu. A tak 

sme mohli prežiť a zúčastniť sa na mnohých dobrodeniach Pánových cez rôznorodé duchovné aktivity. Aj v nich bola 

Božia ruka, ktorá žehnala rôznym stretnutiam, ktoré mnohých posunula ďalej na ceste viery. Nemyslím a nevidím veci 

tak, že je to naša zásluha, alebo náš plán, ale všetko bolo v rukách Božích a On nám dal múdrosť, ochotu, mnohé 

z organizovať, ale predovšetkým duchovne prežiť to slovo, ktoré bolo zvestované. Tie modlitby, ktoré boli vyrieknuté, 

chvály zaspievané boli tiež z úprimných sŕdc. Vďaka Bohu, že sme mohli aj v našom cirkevnom zbore mnohé vykonať 

nie preto, aby sme hovorili, čo všetko sme vykonali, ale chceme a ponúkame alternatívu pre ľudí  - pre spoločenstvo 

v našom cirkevnom zbore pri slove Božom. 

    „Všetko čiňte bez reptania a pochybovania, aby ste boli bez úhony a úprimní...“ Apoštol Pavel v tomto 

liste, ktorý písal z väzenia, povzbudzoval ľudí, aby ľudia v cirkevnom zbore vo Filipis všetko činili bez reptania. On, 

ktorý mohol reptať, že je v ťažkej životnej skúške – vo väzení pre vieru v Krista, vyzýva ľudí v zbore: „Všetko čiňte 

bez reptania...“ 

    Ako často a ľahko sme naklonení k tomu, že doma reptáme. Lepšie povedané hundreme. Prečo ja by som mal 

robiť všetko? Hundreme na vedenie v zbore, prečo robíme to alebo ono, prečo farár robí to, čo nám sa zdá zbytočné 

a nákladné. Prečo máme toľko duchovných aktivít? Prečo by sme sa mali zbierať na  opravu kostola, prečo by sme 
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stále mali dávať zo svojho a stále tí, istí. Reptáme proti rôznym ľuďom a pred nimi sa tvárime, že je všetko 

v poriadku. Vynášame neraz súdy a hodnotíme to, čo nám vôbec neprislúcha. Ale je to všetko preto, lebo chceme takí 

byť. Namiesto toho, aby sme boli radi a vďační, čo sme s Božou pomocou dosiahli aj v r. 2010, že sme v matkocirkvi 

a na filiálkach spravili ďalšie kroky k zlepšeniu života v zbore, musíme aj tak reptať. A sme nespokojní. Asi to tak musí 

byť. Jednoduché je reptať. Prislúcha nám kresťanom toľko reptať?  

    Lenže Pán Boh nás cez svoje slovo učí a napomína i v zmysle slov apoštola Pavla: „Všetko čiňte bez reptania 

a pochybovania, aby ste boli bez úhony a úprimní...“ Ak sa na niečo dáme, tak to robme z lásky a úprimne, ani 

nie pre farára, ale ako pre seba, pre cirkev, lebo toto je aj môj cirkevný zbor, do ktorého patrím, a malo by mi na 

ňom aj záležať. Konajme bratia a sestry bez reptania a bez pochybovania, pretože aj mne i nám všetkým, ktorí sa 

podieľame na činnosti cirkevného zboru, na ňom úprimne záleží a chceme, aby bolo všetko dobre a v poriadku. Vy si 

myslíte, že v našom záujme nie je to, aby bolo dobre?  

    Ďakujem aj tým, ktorí v r. 2010, v našom cirkevnom zbore všetko činili bez reptania a bez pochybovania. V zmysle 

slov apoštola Pavla Filipským: „bezvadné deti Božie uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia.“ 

Boli sme aj my v tomto roku prínosom pre svoje okolie? My sme tí, ktorí sa máme javiť ako jasné hviezdy vo vesmíre. 

Ako tí, ktorí patria Bohu. V Ježišovi Kristovi sa máme zjednocovať a nie rozdvojovať, ale vnímať sa vzájomne ako 

bratia a sestry, radšej pokladajme iných za hodnejších ako seba! Nie reptanie, ale naša dobrotivosť nech je známa 

všetkým ľuďom. Pretože charakteristické črty kresťanského života by mali byť čistota, trpezlivosť, láskavosť, a potom 

by každý svietil ako maják. Premenený život je účinné svedectvo o moci Božieho slova. Žiari tvoje svetlo jasne, alebo 

ho zatieňujú sťažnosti a hádky? Buď jasným a žiarivým Božím svetlom. 

    „Zachovávajte slovo života, aby mi bolo chválou v deň Kristov, že som nebežal nadarmo a nenamáhal 

sa nadarmo.“ 

    Aktuálna výzva pre nás, aby sme zachovávali slovo života. To slovo, ktoré je pre nás prameňom viery a pravidlom 

života. Mali by sme si ho každý deň čítať, aby sme mali čo zachovávať. Chcem vyjadriť radosť, že už mnohí v našom 

cirkevnom zbore čítajú si zamyslenia na každý deň. A to je krok k tomu, že pestujú každodenný vzťah s Pánom 

Ježišom Kristom!  

    Nie vždy sa nám podarí zachovať slovo života, a podľa neho žiť, lebo ani nás neobchádza pokušenie, slabosť, 

hriech, ale vždy je potrebné, aby sme si to uvedomili a činili z toho pokánie. A najmä prosili Pána Boha, aby nám dal 

silu obstáť a zachovať svoj život podľa Božieho slova. 

    Vážené kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry, všetko čo robíme s láskou pre Pána Boha, pre ľudí, pre cirkev, 

má zmysel a je to veľmi dôležité a potrebné tak činiť. Niekedy sme možno aj unavení a vyčerpaní, frustrovaní 

z mnohých vecí, ktoré sa dejú okolo nás a to nás neraz robí pasívnymi. Brzdí nás to v ďalšom raste, odhodlanosti, 

a vernosti na Pánovej vinici. Nedajme sa znechutiť, ale bojujme dobrý boj viery. Nedajme sa ani odradiť, ale stojme 

pevne každý v tom, do čoho sme boli povolaní. Verme, že to má zmysel i to, že nebežíme nadarmo! Že sa 

nenamáhame nadarmo. 

Vďaka Pánovi za všetko, čo sme mohli prežiť počas roka 2010, po duchovnej i hmotnej stránke. Amen. 
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2.  B O H O S L U Ž O B N Ý   Ž I V O T 
• Bol aj v roku 2010 pestrým a bohatým nielen na stretnutia v chráme Božom, ale predovšetkým na duchovný rast 

tých, ktorí sa zúčastňovali na službách Božích.  

• Je však veľmi dôležitý osobný prístup k bohoslužobnému životu. Ako sme k nemu pristupovali, s akým úmyslom 

sme sa zúčastňovali služieb Božích.  Pýtajme sa otázky. Navštevoval som chrám iba z povinnosti, pretože sa 

radím medzi kresťanov? Alebo som chodil iba sporadicky, kde tu sa ukázal, aby sa nepovedalo, že som  

nezanevrel na svoj cirkevný zbor? Chodil som kvôli kazateľom? Alebo som chodil pre spoločenstvo, pre slovo 

Božie, ktoré sa zvestovalo?  

• Ja som presvedčený aj na základe osobných skúseností s bratmi a sestrami, že bohoslužobný život mnohým dával 

podnet k rastu vo viere v Pána Ježiša Krista, povzbudenie, istotu, že sú v spoločenstve, kde sa nájdu úprimní 

ľudia, ktorí sú duchovne zrelí, ktorí prežili a zažili vieru v Krista, a ktorí sa zaujímajú aj o druhých. Tí, ktorým 

záleží na svojom domácom cirkevnom zbore. Tí, ktorí niečo takého nezažili, sú doslova ochudobnení a nevedia 

o čom to spoločenstvo v podstate je. 

• Nájdu sa aj takí, ktorí po určitom pravidelnom navštevovaní služieb Božích, ako keby ich už prestalo napĺňať  

chrámové spoločenstvo, zostávajú doma, alebo vyhľadávajú iné spoločenstvo. Niečo nové, viacej oslovitelné, 

niečo, čo sa im páči po vonkajšej stránke a im to vyhovuje. Lenže ak patrím do spoločenstva určitého cirkevného 

zboru, myslím si, že by mi aj na tom spoločenstve malo úprimne záležať a prichádzať do neho pre slovo Božie, 

ktoré sa v ňom zvestuje a preto, že to spoločenstvo je jedinečné.  

• Som vďačný Pánu Bohu za tie rodiny v našom cirkevnom zbore, ktoré prichádzajú celé a tak sa zúčastňujú 

bohoslužobného života, a máme také v matkocirkvi i na filiálkach.  

• Chcem vyzvať k väčšej účasti na pôstnych, či adventných službách Božích – (večierňach). Je to príležitosť 

k duchovnej príprave, a k intenzívnejšiemu spoločenstvu s Pánom Bohom. 

• Celkove bohoslužobný život bol možnosťou i alternatívou k tomu, aby sme zasvätili deň Pánov a tak nechali sa 

formovať Božím slovom, modliť sa a spievať vďačné chvály Pánu Bohu za všetko, čo Boh pre nás i pre naše 

rodiny, cirkevný zbor, cirkev, svet koná. 

• Ako nás ovplyvňoval bohoslužobný život sa odzrkadľuje i na nás samotných i našich rodinách. A to v našom 

zmýšľaní, hovorení i konaní. Povzbuďme sa slovom Božím: „Zachovávajte slovo života, aby mi bolo chválou 

v deň Kristov, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa nadarmo.“ 

PRÍPRAVA SLUŽIEB BOŽÍCH 

• Bola zodpovedná a dôkladná. Vyžadovala si minimálne jeden deň, na to, aby služby Božie boli pripravené. 

           KÁZNE     

• Boli vždy písané podľa témy, ktorá pripadala na nedeľu, alebo sviatok. Biblické texty boli vyberané z agendy na 

danú nedeľu, alebo sviatok. Obsah kázne bol adresovaný poslucháčom, ale so zreteľom aj na seba, pretože to 

slovo Božie patrí aj pre kazateľov. Nikdy nevnášame osobné veci do kázne, respektíve zvesti Božieho slova, žeby 

sme im to chceli vykričať. Ak aj niektorí mali dojem, že to tak je, tak môžem zodpovedne povedať, že to tak nikdy 

nebolo. Ak sa to niekoho dotklo, tak je to len dobrým svedectvom, že Božie slovo ich oslovilo a viedlo k tomu, aby 

sa nad tým aspoň zamysleli. Každá kázeň je vypracovávaná v písomnej forme, na 12. – 15. min.  

           VÝBER PIESNÍ 
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• Bol praktizovaný tematicky k službám Božím. Snažili sme sa vyberať piesne, ktoré predovšetkým svojím obsahom 

mohli povzbudiť ľudí vo viere a tiež je dôležité s akým prístupom každý jeden spieva na službách Božích. Či je to 

spev s úprimného srdca, alebo len bezduché spievanie? 

        

            ČAS BOHOSLUŽIEB 

• Je určený podľa zborového štatútu a podľa neho sa aj dodržiaval.  

           SLÚŽILI NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH: 

• Okrem zborového farára Mgr. Ľuboša Kubačku a zborovej kaplánky Mgr. Zuzany Kubačkovej slúžili na službách 
Božích: 
–    Mgr. Helena Benková – rodáčka z CZ ECAV Soľ; zborová farárka Pezinok;  
– Mgr. Viera Zaťková - Pališinová – kaplánka; 
– Mgr. Slavomír Gallo – zborový farár CZ Vranov nad Topľou; 
– Mgr. Peter Mihoč; tajomník biskupa VD ECAV; 
– Mgr. Jaroslava Zaťková – námestná farárka CZ Pribeta; 
– Mgr. Miroslav Kerekréty – námestný farár CZ Bystré; 
– Mgr. Juraj Marcin – rímsko-katolícky farár – kázal na Ekumenickej bohoslužbe. 

Čítané služby Božie:  
- Ľudmila Hrivniaková – Anna Plachá – filiálka Čaklov; v rámci mládežníckych služieb Božích čítala mládež.  
- V rámci služieb Božích vystupovali: 

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

• čítanie pašií: Mária Mihalčinová, Martin Berta, Matej Matta; Žaneta Grácová, Petra Kmecová, Janka Kmecová, 
Evka Jenčová, Mariana Jenčová, Alexandra Jenčová, Nikola Balent – Nováková, Marek Hrivniak, Mária 
Kachmanová, Dominika Štofová, Janka Jakubová, Lukáš Hrivniak, Dušan Matta, Vlasta Peržeľová. 

• príhovor zborového dozorcu Petra Kmeca: pri stretnutí konfirmandov po 50r.; na pohrebe presbytera 
Jaroslava Hudáka. 

Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do bohoslužobného života nášho cirkevného 
zboru v roku 2010. 

 
BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT – SLUŽBY BOŽIE 

ROK HLAVNÉ NEŠPORNÉ VEČERNÉ PÔSTNE 
večierne  

ADVENTNÉ 
večierne 

MLÁDEŽNÍCKE S 
P 
O 
L 
U 

Pôstny 
modlit. 

týž. 
 

2009 228 16 10 16 9 0 279 1 

2010 224 15 14 20 12 1 286 1 

 
 

3.  S V I A T O S T I 

A/ KRST SVÄTÝ  

• Sa vykonával v r.2010 len v rámci služieb Božích. Napriek obavám niektorých ľudí, že to nebude všetkým 

vyhovovať, aby krsty boli iba v rámci služieb Božích – neboli žiadne problémy. Všetci, ktorí boli požiadali 

o Krst si zariadili svoj čas tak, aby mohol Krst Svätý byť prislúžený v rámci služieb Božích. 

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

• Zdôrazňujeme a vyzývame rodičov, krstných rodičov, aby si uvedomovali svoju úlohu a povinnosť najmä po 

duchovnej stránke. Nezanedbávajte modlitebný život v rodinách a modlite sa so svojimi deťmi ráno i večer, 

ale i pred jedlom a prichádzajte s nimi na služby Božie.  

 
TABUĽKA č.2 
KRST SVÄTÝ 

ROK deti dospelí spolu 
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chlapci dievčatá 

2009 2 3 0 5 

2010 9 7 0 16 

 

B/ VEČERA PÁNOVA  

• Sa v r. 2010 prisluhovala len v rámci služieb Božích a vždy aj spojená so spoveďou. Na požiadanie rodín sa 

sviatosť Večere Pánovej prisluhovala v domácnostiach, väčšinou v pôste a v advente. Okrem toho sa Večera 

Pánova prisluhovala i v domove dôchodcov i v nemocnici. 

TABUĽKA č. 3 
VEČERA PÁNOVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.   K O N F I R M Á C I A 

• je slávnosťou aj v našom cirkevnom zbore, ktorá je svedectvom, že v našom cirkevnom zbore máme dorast, 

ktorý chce osobne vyznať svoju vieru v Trojjediného Pána Boha.  

• ďakujem rodičom, ktorí spolupracujú pri výchove svojich detí po duchovnej stránke a tak im nebránia, aby sa 

zúčastňovali biblických hodín, či služieb Božích. 

• Opäť chcem vyzvať tých rodičov, ktorí si neplnia úlohu viesť deti k duchovnému životu, aby 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 na služby Božie. 

• V 1. ročníku bolo 19 katechuménov.  

TABUĽKA č.4 
KONFIRMÁCIA 

ROK deti dospelí spolu 
chlapci dievčatá 

2009 7 11 0 18 

2010 6 4 0 10 

 
5.   PRISTÚPILI A VYSTÚPILI Z CIRKVI 

• V r. 2010 pristúpili do nášho cirkevného zboru: 

- Ľuboslava Socháňová r.Bidleňová rímsko-katolíckeho vyznania. Prijatie do cirkvi sa udialo 22. augusta 2010 

v kostole v Zámutove podľa agendálneho poriadku. Rozhodnutie pristúpiť do evanjelickej cirkvi bolo 

z dôvodu, že má manžela ev. a.v.   

ROK chrám nemocnica  domov 
dôchodcov 

doma  
Spolu 

muži  ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

2009 648 864 0 0 0 0 15 24 1551 

2010 652 892 0 1 2 1 15 17 1580 
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- Martin Kertis rímsko-katolíckeho vyznania. Prijatie do cirkvi sa udialo 23. septembra 2010 v kostole v Čaklove 

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

a.v.   

• 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 vedený pastorálny rozhovor, že ich rozhodnutie bolo slobodné a dobrovoľné, a ich prísľub, 

že sa budú zúčastňovať duchovného života v našom cirkevnom zbore.  

• Odhlásili sa z cirkevného zboru: 2.                                                                        

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

       A/ SOBÁŠ  

• V r. 2010 sa pred uzavretím sobášov vykonávali pastorálne prípravy pre uzavretie manželstva. Pastorálna 

príprava spočívala minimálne z troch až piatich stretnutí. Cieľom prípravy je rozobratie niekoľko tém, ktoré na 

základe Písma Svätého rozoberáme a po priblížení témy diskutujeme aj na základe určitých otázok.  

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

prax, vydané ECAV.  

TABUĽKA č.5 
SOBÁŠE 

 
 
 
 
 
 
 

        
B/ POHREBY 

• Sú smutnou stránkou života cirkevného zboru. Je nám vždy ľúto, keď z našich radov Pán života i smrti 

povoláva ľudí. Lenže aj to je súčasťou života zboru a preto sa snažíme na túto stránku pozerať očami viery – 

v nádeji vzkriesenia a večného života.  

• Pohrebnú kázeň pripravujeme formou, aby priniesla v smutnej chvíli odkaz z Božieho slova, povzbudenie 

a priniesla nádej, že život s Bohom má zmysel.  

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

túto pobožnosť vykonávajú. 

TABUĽKA č.6 
POHREBY 

ROK muži ženy deti spolu 
  

2009 4 9 0 13 

2010 8 7 1 16 

 
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 

 

ROK evanj. krížne spolu 

2009 2 4 6 

2010 6 1 7 
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I. Biblické hodiny pre dospelých – boli od októbra do novembra – (do adventu); v matkocirkvi v Soli v zasadačke 

farského úradu o 18:00h. Obsahom týchto biblických hodín boli Žalmy: 1,2,3,4,8,11,23. Viedla zborová kaplánka. 

Účasť 27, spolu 7 hodín. 

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

a v zimných mesiacoch v zasadačke farského úradu. Na mládeži sa preberali témy zo života, podložené na základe 

biblických textov, mládežníci boli vedení k diskusii na dané témy. Zborová mládež sa začína rozrastať a to tým, že 

vďaka Pánu Bohu od r. 2006 sa podchytil zborový dorast, z ktorého teraz prichádzajú na mládež, a tak sa tvorí 

požehnané spoločenstvo. Biblické hodiny viedol zborový farár a ojedinele mali niektorí z mládeže vedenie. Do roka 

bolo 40 biblických dvoj - hodín. Účasť:20. 

III. Biblické hodiny pre vysokoškolskú a pracujúcu mládež – v roku 2010 som na žiadosť staršej mládeže 

začal viesť pre nich biblické hodiny. V rámci týchto biblických hodín sme mohli mať rôzne témy na základe Božieho 

slova, ktoré nás viedli aj ku konštruktívnej diskusii. Pozerali sme aj dva krát biblické dokumenty, na ktoré sme potom 

viedli tiež diskusie. Som vďačný Pánu Bohu za ľudí, ktorí okrem nedeľného spoločenstva v chráme, lebo z nich všetci 

navštevujú pravidelne služby Božie, chcú mať ešte aj v strede týždňa spoločenstvo pri Božom slove. 10 stretnutí – 

účasť 8.  

IV. 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 sa vlastností kresťana.  

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

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

v rámci služieb Božích na výročité slávnosti; veľkonočné, svätodušné, vianočné; na rozlúčkových službách Božích, na 

zborových dňoch, na pamiatku posvätenia chrámu v Zámutove, v Hlinnom, v Čaklove. 

VI. Kvarteto – mládežnícky spevokol sa stretával na nácviku na zborové dni a na vianočný koncert. Aj takouto 

formou chceme oslavovať Pána Boha a aj cez spievané slovo prinášať radostnú zvesť – evanjelium Pána Ježiša Krista.  

VII. Pôstny modlitebný týždeň – v dňoch od 23. do 27. marca 2010 sa v našom cirkevnom zbore konal PÔSTNY 

MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ. V utorok sa začal prvý modlitebný deň v matkocirkvi v Soli, ktorý viedla zb. kaplánka Z. 

Kubačková. V stredu sa konal druhý modlitebný deň v Hlinnom, ktorý viedol zb. farár. Vo štvrtok bol tretí modlitebný 

deň v Zámutove, ktorý viedla zb. kaplánka. V piatok sa konal štvrtý modlitebný deň v Soli, ktorý viedol zb. farár. V 

sobotu sa konal posledný modlitebný deň v Čaklove a to v rámci služieb Božích – viedla zb. kaplánka. V rámci 

pôstneho modlitebného týždňa sme sa mohli hlbšie zamyslieť nad utrpením Pána Ježiša Krista a tak sa na modlitbách 

stíšiť a modliť sa. 

VIII. Zborová práca s deťmi 

A/ DEŇ DETÍ: – sa konalo v sobotu 5.júna 2010. Téma tohtoročného stretnutia bola: Sme stvorení na obraz Boží. Po 

modlitbe, piesňach začala s. kaplánka rozprávať o stvorení, o tom, aké vlastnosti mali prví ľudia, ktorých stvoril Boh 

na svoj obraz. Celá téma bola koncipovaná tak, že sa deti aktívne zapájali do výkladu, v ktorom bolo použitých veľa 

názorných pomôcok. Deti dostali pracovné listy, ktoré ich utvrdili v získaných poznatkoch. Úlohy boli prispôsobené pre 

mladšie i staršie deti. Hry pripravila Maťka Antolová s pomocou ďalších mládežníkov.  

B/ BIBLICKÝ TÁBOR PRE DETI: – sa konal od 5. júla do 8. júna 2010. V rámci tábora deti mali tému: apoštol Pavel. 

Tohto výletu sa zúčastnilo 15 detí.  

C/ MIKULÁŠSKY VEČIEROK: sa konal 5. decembra 2010 o 14:00h. v Zborovom dome. Na tomto večierku bol 

trojhodinový program počas, ktorého deti spievali, modlili sa, počúvali hlavnú tému s názvom: PRICHÁDZA JEŽIŠ. 

PRICHÁDZAŠ K NEMU AJ TY?, ktorú zaujímavým a pútavým spôsobom mala s. kaplánka. Deti si mohli tvoriť v rámci 

tvorivých dielní, mali spoločné občerstvenie a nakoniec prišiel aj Mikuláš. Na tomto večierku bolo prítomných 30 detí. 
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IX. Zborová práca s dorastom a mládežou 

A/ BIBLICKÝ TÁBOR PRE DORAST A MLÁDEŽ: – sa konal od 14. - 19. júla 2010. Témou tábora boli VZŤAHY. Prvý 

večer mal tému VZŤAH S BOHOM - Vlado Ďorďovič. Druhý deň hovoril na tému VZŤAHY V RODINE A V CIRKEVNOM 

ZBORE – zb. farár Ľ. Kubačka. Tretí deň tému VZŤAHY V ŠKOLE - mal Dušan Matta. Štvrtú tému PARTNERSKÉ 

VZŤAHY - mal Stanislav Hajník. Počas celého tábora bol zaujímavý program, modlitby, spoločenstvo pri Večeri 

Pánovej, skupinky, súťaže - biblické, športové, tvorivé dielne, večerné prekvapenia, večerné filmy, koncert kapely 

Prázdny kríž, rozhovory, tichá pošta, a mnohé ďalšie. Na nedeľňajších službách Božích 18. júla 2010 boli mládežnícke 

služby Božie, na ktorých sa spievala hymna biblického tábora i oboznámenie s programom. Spolu bolo na tábore 33 

mladých ľudí.  

B/ SILVESTROVSKÝ VEČIEROK: – bol 31. decembra 2010 o 20:00h. v Zborovom dome v Soli. Tento večierok mal dve 

časti, zábavnú, ktorú pripravili: Michal Jenčo, Evka Jenčová, Dominika Štofová, Majka Kachmanová, Janka Jakubová; 

duchovnú časť viedol zb. farár. Posledný deň v roku sme ukončili modlitbou a každý prítomný si ťahal biblický veršík 

na rok 2011. Na večierku sa zúčastnilo 30 ľudí. 

X. Zborová práca so ženami 

A/ STRETNUTIE ŽIEN: – bolo v 4. pôstnu nedeľu, 14. marca 2010 sa o 15:00h. v Zborovom dome. Toto stretnutie 

viedla s. kaplánka. V rámci stretnutia sa spievali piesne, bolo biblické zamyslenie - Chvála súcej ženy (Prísl. 31. kap.), 

ktoré mala s. kaplánka. Hlavnú časť programu mala pracovníčka s mládežou, spisovateľka Maruška Kožlejová, ktorá 

hovorila svedectvo o živote s Pánom Bohom, prednášala zo svojej literárnej tvorby, poézie i prózy. Jej prednes bol 

spojený s hudobným recitálom. Na gitare hral a spieval Dušan Havrila z cirkevného zboru Kuková. Na stretnutí bolo 

73 žien.  

B/ SPOLOČENSTVO ŽIEN: – fungovalo aj v r. 2010. Ženy sa stretli 6x. 

- 12. februára 2010; Téma: Biblické zamyslenie, aktivita: enkaustika. 

- 19. marca 2010; Téma: Biblické zamyslenie, aktivita: patchworkova metóda – zdobenie veľkonočných vajíčok. 

- 07. mája 2010; Téma: EVA, aktivita: servítkova technika. 

- 11. júna 2010; Téma: biblické zamyslenie, aktivita: výroba tašiek.  

- 15. októbra 2010; Téma: ESTER, aktivita: výroba jesennej dekorácie. 

- 26. novembra 2010; Téma: Rút, aktivita: výroba adventných vencov. 

- Okrem iného, sestry so spoločenstva žien napiekli vianočné oblátky pre všetkých členov cirkevného zboru, za čo im 

srdečne ďakujeme. 

XI. Zborová práca s mužmi  

A/ STRETNUTIE MUŽOV: sa uskutočnilo 1. adventnú nedeľu - 28. novembra 2010 o 15:00h. sa v Zborovom dome. V 

rámci tohto stretnutia sa muži zamýšľali nad témou: Utrpenie človeka, ktorú predniesol aj svojím osobným 

svedectvom br. farár z Hanušoviec nad Topľou Martin Škarupa. Po duchovnej časti bolo pripravené ženami VMV 

občerstvenie počas ktorého sa viedli rozhovory. Toto stretnutie aj napriek nízkej účasti mužov bolo požehnané. 

XII. Zborová práca s rodinami 

A/ Spoločenstvo rodín: –  sa stretlo 5x v r. 2010.  

- 24. januára 2010; Téma: Ježiš prináša rodine nádej do života.  

- 28. februára 2010; Téma: Premietal sa kresťanský film Vzoprieť sa obrom. 

- 11. apríla 2010; Téma: Správne sa rozhodnúť. 

- 30. mája 2010; Téma: Boží trest do tretieho a štvrtého pokolenia v rodine. 

- 19. septembra 2010; Téma: Premietal sa kresťanský film. 

 Čas a miesto: 16:00h. – Zborový dom - Soľ. 
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XIII. Stretnutie ľudí v dôchodkovom veku – 24. októbra 2010, v 21. nedeľu po Svätej Trojici sa už po štvrtý 

krát v zborovom dome konalo toto stretnutie. V rámci stretnutia sa spievali piesne, bol krátke vystúpenie detí, bol čas 

na modlitby, na želanie sa spievali obľúbené piesne z evanjelického spevníka. S. kaplánka sa k prítomným prihovorila 

na základe biblického textu z Iz 46,3-7.9. Po skončení duchovnej časti, bolo pripravené občerstvenie počas, ktorého 

sa prítomní mohli porozprávať a tak prežiť požehnané chvíle v spoločenstve. Na stretnutí bolo prítomných cca 40 ľudí.  

XIV. Zborové dni -  „Buď verný až do smrti, a dám ti veniec života.“ (Zj2,10) - tieto slová sa zapísali do myslí u ľudí 

v našom cirkevnom zbore v prvý septembrový víkend. Zborové dni začali v piatok 3. septembra 2010 detskou 

besiedkou na túto tému. Slávnostne otvoril zborové dni - zb. farár Ľuboš Kubačka slovom Božím, spoločnými 

modlitbami a piesňami. V piatok sme privítali hostí br. Ľubomíra Badiara, ktorý pôsobí ako dozorca CZ Košice. Veľmi 

živo s použitím príkladov i osobných skúseností vysvetlil, čo znamená byť verný. Povzbudení telesne spoločnou 

grilovačkou, ktorú viedol zb. dozorca Peter Kmec, sme mohli opäť zasadnúť do chrámových lavíc, aby sme privítali 

ďalších hostí detský spevokol Zvonček z CZ Hybe. Detským spevom bol prvý deň ukončený. 

V druhý deň zborových dní sobotné doobedie patrilo najmä všetkým športuchtivým mladým i starším členom, ktorí si 

mohli svoje sily a výdrž zmerať v stolnotenisovom a futbalovom turnaji. Nezabudlo sa ani na deti, pre ktoré boli 

popoludní pripravené tvorivé dielne, a tak, ako i minulý rok, do programu prispelo i bábkové Divadielko Gašparko s 

rozprávkou. Popoludnie však patrilo aj vážnejším témam. O svoje svedectvo viery sa podelil Dušan Maršala, ktorý 

okrem iného nastolil otázku, či sa dá v dnešnej dobe ostať verný Bohu. Ak nie, predsa nám Boh necháva možnosť 

pokánia a návratu. Hlavný sobotný hosť Slavomír Slávik z EVS veľmi pútavo a prakticky rozobral biblický verš. Záver 

sobotného večera sme sa mohli povzbudiť evanjelizačným večerom, ktorý bol plný piesní, modlitieb, Božieho slova, 

scénok, klipov. Celý večer hudobne zastrešovala domáca skupina Prázdny kríž. 

Tretí deň sa začal slávnostnými službami Božími. Okrem domácich duchovných poslúžila liturgiou, no najmä zvesťou 

Božieho slova - s. farárka Helena Benková z Pezinka, rodáčka zo Soli. Domáci boli povzbudení i prijímaním Večere 

Pánovej so spoveďou. V rámci programu vystúpil: spevokol, Kvarteto, i deti so svojou piesňou. Keďže sa začal nový 

školský rok, všetci škôlkari, školáci a študenti prijali požehnanie. Okrem organu doprevádzalo nábožné zhromaždenie 

husľové kvarteto. Po spoločnom obede boli zborové dni ukončené br. farárom záverečným slovom, modlitbou i 

vystúpením husľového kvarteta.  

XX. Výstup na Šimonku -  19. júna 2010 sa uskutočnil výstup na ŠIMONKU. Na výstupe na Šimonku sa zúčastnili 

18 ľudí: z Hlinného, zo Soli, z Čaklova i zo Zámutova.  

XXI. Vianočný koncert – sa konal v 4. adventnú nedeľu - 19. decembra 2010 sa o 17:00h. v chráme Božom v Soli. 

V rámci koncertu zazneli vianočné piesne, pomedzi ktoré boli modlitby, scénka zborového dorastu, duchovné 

zamyslenie nad slovom Božím, ktoré mal teológ EBF UK z Vyšného Žipova Tomáš Valašík. Zborové kvarteto spievalo 

desať piesní, z toho jednu anglickú. Na koncerte bolo cca 120 ľudí. 

XXII. Hudobná skupina Prázdny kríž sa vďaka Bohu v roku 2010 stretávala na hudobných skúškach v Zborovom 

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

 1. január Slávnostné služby Božie - Soľ 

31. Január Ekumenické služby Božie - Zámutov 

13. marec       GOSPELSONG 2010 - Vranov nad Topľou 

28. marec       Mini SEMFEST - Banská Bystrica 

 7. - 9. máj      12. konferencia EVS "Úzkou cestou" - Prešov 

29. máj           Evanjelizácie v ženskej väznici - Levoča 

18. jún            GOSPELOVÝ FESTIVAL - Jarovnice 

25. - 27. jún    Seniorátne dni mládeže 2010 - Sigord 
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 2. - 3. júl       Žilinská synoda 2010 - Žilina 

 7. august       Campfest 2010 - Svarín, Kráľova Lehota 

     Zúčastnila sa viacerých hudobných kresťanských aj nekresťanských podujatí, na ktorých jej členovia čerpali 
duchovne aj hudobne. Napr. Seminár o hudbe, Worship festivaly,  koncerty populárnych hud. skupín... 
     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. 
     Podieľala sa aj na tvorbe ďalších – autorsky nových piesní, ktoré chce v roku 2011 nahrať na nový album. 
     Kapela je veľmi vďačná Ev. a. v. cirkevnému zboru v Soli 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 pri nahrávaní nového albumu a na zakúpenie ďalšej aparatúry, ktorá by kapele veľmi pomohla. 
     Hudobná skupina Prázdny kríž túži pokračovať v ceste za p. Ježišom aj v roku 2011 a hrať a spievať práve Jemu - 
živému Bohu na chválu. 
- správu za hudobnú skupinu vypracoval: Mgr. Matúš Boroš. 

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 

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

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

 

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.  Časy detských besiedok:  

- v Zámutove, štvrtok 17:00h.; vyučoval: Zuzana Kubačková – zborová kaplánka;  

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

- v Čaklove v sobotu o 10:00h., vyučovali: Mária Kachmanová, Nikola Balent – Nováková, Klaudia Jakubová.  

- 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, deň matiek i na stretnutí 

žien.  

 B/ ŠKOLSKÁ NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA: – výučba náboženstva prebiehala v roku 2010 na základných školách, 

Zámutov, Soľ, Hlinné. Vyučovalo sa podľa učebných osnov. Na ZŠ vyučovala: Mgr. Zuzana Kubačková.  

TABUĽKA č.7 

Školský 
rok 

Základná škola Stupeň Počet žiakov Spolu Čas vyučovania 

2009/2010 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 

2010/2011 ZŠ SOĽ 
 
 

I. stupeň 
 

7  12:35 -13:20h. 

II. stupeň 
 

13 20 13:30 -14:10h. 

ZŠ ZÁMUTOV 
 
 

I. stupeň 
 

3  11:10 -11:55h. 

II. stupeň 
 

8 11 11:10 -11:55h. 

ZŠ HLINNÉ 
 

I. stupeň 5 5 13:00 – 13:40h.  

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

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

• POČET A OBSAH ZASADNUTÍ:  

1. 11. februára 2010, 18:00h.; Zborový dom – výročné presbytertstvo: hodnotil sa rok 2009 po duchovnej 

a hmotnej stránke, preberali sa: návrh rozpočtu na rok 2010, plán duchovných aktivít na r. 2010. 

Prítomní: 27.  

2. 09. júla 2010, 18:00h.; Zborový dom – príprava zborových dní, hospodárske záležitosti zboru: oprava 

sociálnych zariadení v zborovom dome, predsedníctvo CZ bolo poverené uznesením vypracovať 

kartotečné lístky na obnovenie zborovej kartotéky i poverenie pre presbyterov vykonať evidenciu členov 

CZ v domácnostiach. Prítomní: 27. 

3.   07. októbra 2010, 18:00h.; zasadačka farského úradu – zborová kartotéka, žiadosť o predaj alebo kúpu  

      pozemku, informovanie presbyterov o činnosti zborového farára. Prítomní: 28. 

            4.   28. októbra 2010, 18:00h.; zasadačka farského úradu – zborový dozorca, zabezpečovací systém do  

                 kostola a zborového domu. Prítomní: 27.  

• Z presbyterstva nám zomrel jeden člen: br. Jaroslav Hudák a zborový dozorca Peter Kmec abdikoval na 

funkciu 19. októbra 2010 z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Ďakujeme za službu presbytera i za 

pôsobenie br. Petra Kmeca vo funkciu zborového dozorcu.  

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

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

1. EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY:  

– sa konala 22. januára 2010 o 17:30h. v rímsko-katolíckom kostole v Soli v rámci týždňa modlitieb za jednotu 

kresťanov. V rámci tejto ekumenickej bohoslužby liturgia bola rímsko-katolícka - slúžil br. katolícky farár Juraj Marcin; 

spievali sa piesne z evanjelického spevníka: 366, 327, 300, 304. Na ekumenickej bohoslužbe kázal Ľuboš Kubačka na 

základe biblického textu R 8,35-39. V rámci bohoslužby spieval evanjelický dorast jednu pieseň. Na organe hrala: Eva 

Jenčová. 

- 31. januára 2010 o 14:00h. v grécko-katolíckom kostole v Zámutove sa konala ekumenická bohoslužba cirkví: 

evanjelickej a.v.; grécko a rímsko katolíckej. Ekumenickú bohoslužbu otvoril privítaním domáci brat farár Slavomír 

Pálfy. V rámci ekumenickej bohoslužby kázal Ľuboš Kubačka a určitú časť programu bohoslužby viedol rímsko-

katolícky kňaz Ivan Jakubík. Na ekumenickej bohoslužbe spievali: domáci mládežnícky zbor i kapela Prázdny kríž  
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2.  STRETNUTIE KONFIRMANDOV PO 50 r.: – sa konalo  27. júna 2010 so začiatkom o 09:30h. v matkocirkvi v 

Soli, v rámci služieb Božích. Na stretnutie prišlo 13 bratov a sestier - jubilejných konfirmandov. 24. apríla 1960 sa 

konala ich konfirmácia pod vedením br. farára Deziderda Dzúrika. Spolu ich bolo 24 konfirmovaných, z toho 11 

chlapcov a 13 dievčat. V rámci služieb Božích sa prisluhovala i sviatosť Večere Pánovej so spoveďou. Po skončení 

služieb Božích pokračovalo toto stretnutie v Zborovom dome, kde bolo pripravené malé pohostenie, i vzájomné 

rozhovory. 

3. ORDINÁCIA NOVOKŇAZOV: sa konala 31. júla 2010 v Adamovských Kochanovciach, kde sme sa za cirkevný 

zbor zúčastnili vysviacky za kňaza ECAV našej sestry Vierky Zaťkovej Pališinovej. Ordinácia sa konala i v priamom 

prenose na STV2. V rámci ordinácie liturgoval br. zborový farár. 

4. ROZLÚČKOVÉ SLUŽBY BOŽIE: sa konali 1. augusta 2010 o 10:30h. v kostole v Hlinnom Tieto služby Božie 

viedla novoordinovaná s. Vierka Zaťková Pališinová. Týchto služieb Božích sa zúčastnil i dištriktuálny biskup VD Mgr. 

Slavomír Sabol, ktorý poslúžil liturgiou, prihovoril sa k ordinovanej a udelil jej požehnanie. Za cirkevný zbor sa 

prihovoril zborový farár a zborový dozorca. V rámci služieb Božích vystúpil s dvomi piesňami i zborový spevokol.  

5. ZBOROVÝ ZÁJAZD: Wieliczka - Krakow - Oswiecim - to je trasa, po ktorej 25.-26. septembra 2010 putovalo 49 

evanjelikov z nášho CZ. Hoci to bol už štvrtý zborový zájazd od r. 2006, prvý krát sme sa vydali do zahraničia. Ako 

prvé sme navštívili veľmi známu baňu vo Wieliczke. Naša cesta potom smerovala do Krakova - hlavným cieľom bol 

Wawel - kráľovský zámok a katedrála. Hoci Poľsko tvoria v drvivej väčšine katolíci, našli sme aj v Krakove evanjelický 

a.v. cirkevný zobr. Nedeľné doobedie tiež naše kroky viedli do evanjelického kostola Sv. Martina na služby Božie. 

Počas služieb Božích slúžil i zb. farár Ľ. Kubačka, ktorý sa v úvode prihovoril k prítomným. Záver výletu bol do 

koncentračného táboru v Osvienčime. 

 

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

• je vykonávaná v našom cirkevnom zbore. Navštevujeme bratov a sestry, ktorý potrebujú pastorálnu 

starostlivosť, hlavne vtedy, keď  sú chorí. Niektoré pastorálne návštevy boli vykonané aj v nemocnici. Aj pri 

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

rodiny. 

12. M I M O Z B O R O V Á  Č I N N O S Ť  F A R Á R A    A   K A P L Á N K Y 

• náhradný člen za ŠZS na Synodu ECAV na Slovensku. 

• školský dekanka ŠZS. 

• vedúca sekcie pre spevokoly ŠZS. 

 

13. E V A N J E L I C K Á  T L A Č 

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

• občasne vychádzal zborový časopis: Soliansky evanjelik. 

• internetová zborová stránka: www.ecavsol.sk.  

 

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 
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16.  Z Á V E R: 
 
    Chcem vyjadriť úprimnú vďačnosť predovšetkým Pánu Bohu, že nám zo svojej moci, sily a lásky žehnal a dával 
všetko potrebné aj počas života cirkevného zboru v r. 2010. Ďakujeme za to neopakovateľné spoločenstvo pri Jeho 
slove, za množstvo príležitostí pre stretávanie sa, budovanie a rast viery. Boli to požehnané stretnutia, ktoré mali 
svoje miesto a ktoré nás povzbudzovali vo viere.  
    Ďakujem za spoluprácu br. Petrovi Kmecovi počas jeho funkcie zborového dozorcu, prajem mu, nech mu dá náš 
Pán silu, istotu viery, zdravie, pokoj, lásku a spokojný život.  
    Ďakujem br. poddozorcovi za jeho službu, s. kurátorke v matkocirkvi, kurátorom na filiálkach, funkcionárom, 
presbyterom a presbyterkám, kostolníkovi a kostolníčkam, bratom kantorom, zborovému spevokolu, kvartetu, skupine 
Prázdny kríž, všetkým bratom a sestrám, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na činnosť CZ! V neposlednom rade 
chcem poďakovať Vladimírovi Jackaninovi zo Soli a Jozefovi Onderovi ml. z Čaklova za ich prácu na oprave kostola 
v Soli.  
 

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 2011 
 
1. EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA  – 21.01. 2011 18:00H. – EVANJELICKÝ KOSTOL – SOĽ 
 
2. SPOLOČENSKÝ VEČER EVANJELIKOV - 25.02. 2011  – OPÁL ZÁMUTOV 
 
3. STRETNUTIE ŽIEN – 06.03. 2011  15:00H. – ZBOROVÝ DOM 
 
4. PÔSTNY MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ – 11.04.2011-16.04.2011 – 18:00H. KOSTOL 
  
5. STRETNUTIE KONFIRMANDOV PO 50R. – 15.05.2011 – KOSTOL SOĽ 
 
6. DEŇ DETÍ – 29.05.2011 – KOSTOL SOĽ 
 
7. KONFIRMÁCIA – 05.06.2011 – KOSTOL SOĽ 
 
8. TÚRA NA VRCH – 25.06.2011 
 

9. LETNÝ BIBLICKÝ TÁBOR PRE DETI – ZBOROVÝ DOM 
 
10. LETNÝ BIBLICKÝ TÁBOR PRE DORAST A MLÁDEŽ – ZBOROVÝ DOM  
 

11. ZBOROVÉ DNI – 02.-04.09.2011 
 
12. ZBOROVÝ ZÁJAZD – BRATISLAVA 
 
13. STRETNUTIE ĽUDÍ V DÔCHODKOVOM VEKU – 16.10.2011 –  15:00H. - ZBOROVÝ DOM 
 

14. MIKULÁŠSKY VEČIEROK – 11.12.2011 – 14:00H. – ZBOROVÝ DOM 
 
15. VIANOČNÝ KONCERT – 18.12.2011 – 17:00H. – KOSTOL SOĽ 
 
16. SILVESTROVSKÝ VEČIEROK – 31.12.2011 – 20:00H. – ZBOROVÝ DOM 
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AKTIVITY ZBOROVÉHO FARÁRA A KAPLÁNKY ZA R. 2010 
DÁTUM  NÁZOV AKTIVITY 

JANUÁR   

5.1. Prisluhovanie Večere Pánovej v Domove dôchodcov 
21.1. Hospodársky výbor 
22.1. Ekumenická bohoslužba v Soli 

26.1. Pastorálna návšteva 

28.1. Pracovné stretnutie 

30.1. Pastorálny pohovor pred sobášom 
31.1. Ekumenická bohoslužba v Zámutove 

FEBRUÁR  
3.2. Pastorálny pohovor 

11.2. Výročné zborové presbyterstvo 
13.2.  Seniorátny volejbalový turnaj 
13.2. Pastorálny pohovor pred krstom 

14.2. Výročný zborový konvent 

19.2. Dištriktuálna pastorálna konferencia - Švábovce 
MAREC  

12.3. Rozhovor so zborovým dozorcom 
15.3. Stretnutie s presbytermi s Hlinného ohľadom zakúpenia organu 

16.3. Stretnutie s presbytermi zo Soli ohľadom opravy kostola 

17.3. Pracovné stretnutie ohľadom opravy kostola 

19.3. Pracovné stretnutie ohľadom opravy kostola 

15.3.-1.4. Prisluhovanie Večere Pánovej so spoveďou v domácnostiach /Soľ, Zámutov, Čaklov, 
Zlatník, Hlinné, Jastrabie/T/ 

26.3. Seniorálny konvent – Richvald 

APRÍL  

6.4. Stretnutie s presbytermi zo Soli ohľadom opravy kostola 

7.4. Pracovné stretnutie v PD a OÚ Soľ 

9.4. Krst v nemocnici v Košiciach 

12.4. Seniorátna pastorálna konferencia kňazov ŠZS - Merník 

13.4. Pastorálna návšteva 

14.4. Pracovné stretnutie ohľadom opravy kostola 

15.4. Pracovné stretnutie ohľadom postenia služobného auta 
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19.4. Valné zhromaždenie ZED - Tále 

21.4. Stretnutie s rodičmi konfirmandov 

26.4. Pracovné stretnutie ohľadom opravy kostola 

MÁJ  
4.5. Hospodársky výbor 
5.5. Pracovné stretnutie ohľadom opravy kostola 
10.5. Seniorátna pastorálna konferencia kňazov ŠZS - Sigord 
10.5. Vnútromisijný výbor 
12.5. Pracovné stretnutie ohľadom opravy kostola 
14.5. Pastorálny pohovor pred sobášom  

15.5. Generálka pred konfirmáciou 
16.5. Konfirmácia 

17.5. Zborové presbyterstvo 

17.5. Stretnutie rodín 

18.5. Stretnutie ohľadom spevokolu – Vyšný Žipov 

19.5. Pracovné stretnutie ohľadom opravy kostola 
20.5. Pracovné stretnutie ohľadom opravy kostola 
27.5. Pastorálny pohovor pred krstom 
28.5. Stretnutie so starostom z Čaklova 
JÚN  

1.6. Pracovné stretnutie ohľadom opravy kostola 

4.6. Pracovné stretnutie so starostom zo Soli 

5.6. Deň detí – Soľ 

13.6. Pracovné stretnutie kvôli kolaudácii kostola 

15.6. Pastorálny pohovor pred sobášom 
16.6. Pracovné stretnutie so starostom zo Soli 

23.6. Seniorátna pastorálna konferencia - Michalovce 
27.6. Posedenie so spevokolom 
JÚL  

1.-2.7. Synoda Žilina 

5.-.8.7. Letný biblický tábor pre deti 
8.7. Hospodársky výbor 
9.7. Zborové presbyterstvo 
11.7. Kandidačná porada predsedníctiev i mimoriadny konvent ŠZS 

14.-19.7. Letný biblický tábor pre dorast a mládež 

31.7. Ordinácia – Adamovské Kochanovce 

AUGUST  

1.8. Rozlúčkové služby Božie 

2.8. Pastorálny pohovor pred sobášom 

5.8. Stretnutie ohľadom organizácie seniorátneho furbalu 

5.8. Pastorálny pohovor pred sobášom 
5.8. Stretnutie s dozorcom 
27.8. Pastorálny pohovor pred sobášom 
28.8. Pastorálny pohovor pred sobášom 
31.8. Pastorálny pohovor pred sobášom 

SEPTEMBER  
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1.9. Seniorátny futbalový turnaj – Hlinné 

2.9.  Pastorálny pohovor pred sobášom 

3.-5.9. Zborové dni 

6.9. Seniorátna pastorálna konferencia - Hencovce 

8.9. Stretnutie s rodičmi konfirmandov 1. ročník 

15.9. Seniorátny futbalový turnaj – Hlinné 

20.9. Pastorálny pohovor 

23.9. Prijatie do ECAV 

23.9. Pastorálny pohovor pred sobášom 
25.-26.9. Zborový výlet Krakov 

28.9. Pastorálny pohovor pred sobášom 
30.9. Pastorálny pohovor pred sobášom 
30.9. Pastorálny pohovor pred sobášom 

OKTÓBER   
7.10. Pastorálny pohovor pred sobášom 

7.10. Zborové presbyterstvo 
14.10. Vnútromisijný výbor 
14.10. Hospodársky výbor 

18.10. Zborové presbyterstvo 

17.10. Pracovné stretnutie v Clematis – Čaklov  
NOVEMBER  

8.11. Seniorátna pastorálna konferencia kňazov ŠZS – Pozdišovce  
19.11. Dištriktuálna pastorálna konferencia – Liptovský Ondrej 

DECEMBER  

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

7.12. Kňazská Večera Pánova – Richvald 
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