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I. DUCHOVNÝ ŽIVOT CZ V R. 2017 
 

1. BIBLICKÝ ÚVOD 
 

Ž 46,12 

Milí konventuáli, milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! 

     Rok 2017 bol pre evanjelickú cirkev jubilejným rokom 500. výročia reformácie. Toto 

jubileum a najmä odkaz reformácie bol obsahom aj našich duchovných stretnutí počas 

uplynulého roka. V rámci 500. výročia reformácie sa náš CZ zapojil do projektu sadenia 

stromov reformácie. Významnou udalosťou bolo napísanie a uvedenie knihy „Vy ste soľ zeme“ 

o dejinách nášho CZ...   

      Síce rok reformácie skončil, ale my chceme pokračovať v tom, čo je odkazom reformácie. 

Žiť životom viery, lásky, nádeje. Byť ľuďmi, pre ktorých je Biblia stále prameňom viery 

a pravidlom života. Zastávať biblické názory aj keď ľudia antropocentricky zameraní otvárajú 

témy, ktoré sa evidentne odkláňajú od Božích právd. Stáť na Kristovom základe je pre každého 

jedného z nás veľkou výzvou. 

     Vo všetkom čo robíme, čím žijeme sa môžeme vždy spoliehať iba na Pána Boha. Biblický 

text nás k tomu priam vyzýva. A práve z neho nám vyplýva: 

HOSPODIN JE HRADOM PREPEVNÝM: 

1) BOH JE S NAMI; 

2) V BOHU MÁME ÚTOČIŠTE. 

     Uvedomujeme si, že niet vo svete stálosti. Nedá sa na nikoho s ľudí úplne spoľahnúť. 

Presviedčame sa o tom v reálnom živote. Často sú ľudia na pokraji svojich vlastných síl. Mnohí 

sú zúfalí, chorí, bezmocní, sklamaní, smutní... Predstavovali si svoj život inak, ale skutočnosť 

je iná. Čo vtedy robiť? Dá sa na niekoho spoľahnúť?  

     Žalmista 46 žalmu má v tejto otázke jasno. Vyznáva priam nádherné slová: „Hospodin 

mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov.“ Áno, je tu Boh na ktorého sa 

môžeš spoľahnúť. Aj keby sa dialo čokoľvek, aj „keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v 

srdci mora“ – Hospodin je prepevným hradom, kde sa môžeš ukryť.  

     Nie je to pre nás kresťanov evanjeliom? Nemáme dôvod na radosť? Určite máme, a sme 

vďační Pánu Bohu za Jeho lásku, starostlivosť, za Jeho pomoc, vykúpenie v Ježišovi Kristovi! 

     1) BOH JE S NAMI... Žalmista vyznáva: „Hospodin mocností je s nami...“ Boh je 

uprostred svojho ľudu prostredníctvom Ducha Svätého. V tom nás uisťujú i slová Pána Ježiša 

z evanjelia podľa Matúša 28,20b: „Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“ To 

je pre nás kresťanov povzbudzujúcim svedectvom v tom všetkom, čo prežívame. Nie sme sami, 

ale Boh je uprostred nás, nášho spoločenstva. Boh je stredobodom našich stretnutí, celého 

bohoslužobného života i vnútromisijných stretnutí. Jeho slovo je to najdôležitejšie, ktorým nás 

Pán Boh formuje, učí, vedie, napomína, povzbudzuje, potešuje, dáva nádej. 

     2) V BOHU MÁME ÚTOČIŠTE... Život prináša mnohé okamihy, ktoré nám môžu 

spôsobovať radosť... Ale v živote sú aj dni, ktoré sú ťažké. 46 žalm je povzbudzujúcim aj v tom, 

že môžeme vedieť, že vo všetkých svojich súženiach, trápeniach – máme v Bohu útočište.  

     Súženie je príležitosť. Môžeme sa v ňom obrátiť na človeka, na ľudskú silu, alebo na Pána 

Boha. Kráľ Dávid sa mnohokrát obrátil na Boha a Boh mu bol útočiskom. A o tom vyznáva aj 

v 46 žalme. 

     O tom, že Boh je útočiskom aj nábožný pevec v ES č. 466 v. 1: „Ó Ježiši Kriste, Ty naša 

istota, stále útočište v úzkostiach života, svoju svätou zvesťou daj poznať každému, že si 

pravdou, cestou k životu večnému.“ Vždy si spomeňme aj my v našich úzkostiach, prečo by aj 

mne Boh nepomohol, nebol mi útočiskom, keď sa naňho budem vo všetkom spoliehať. Keď 

Mu zverím všetky svoje starosti, problémy, a s dôverou budem očakávať, že mi pomôže. 

Prevedie ma cez súženie do Božieho kráľovstva. Lebo iba v Bohu máme budúcnosť. Aj čo sa 
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týka môjho spasenia. Ježiš Kristus je tou pravdou, cestou k večnému životu. V to verím a na to 

sa spolieham. 

      Milí konventuáli, bratia a sestry, nielen v jubilejnom roku reformácie, nielen počas spevu 

našej evanjelickej hymny, ale vždy keď nám bude ťažko môžeme na základe 46. žalmu vyznať: 

HOSPODIN JE HRADOM PREPEVNÝM: 1) BOH JE S NAMI; 2) V BOHU MÁME 

ÚTOČIŠTE. Vďaka Pánu Bohu za r. 2017 i za Jeho milosť, že sme mohli zažiť 500. výročie 

reformácie. Nech Boh žehná cirkvi, nášmu cirkevnému zboru, našim rodinám, všetkým nám. 

Amen. 

 

2. BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT 
     by mal byť dôležitou súčasťou každého člena cirkevného zboru. Nemal by byť povinnosťou. 

Ale presvedčením, že je pre vieru v Boha, pre kresťanský život, pre  duchovný profil veľmi 

dôležitý. Kresťan si nevie predstaviť, že by nebol súčasťou bohoslužobného života.  

     Ďakujem Pánu Bohu za mnohých členov nášho cirkevného zboru, ktorí už neraz sa vyjadrili, 

že si nevedia predstaviť nedeľu, aby ju nezasvätili v chráme Božom. Ďakujem Pánu Bohu za 

rodiny, rodičov z deťmi, ktorí pravidelne prichádzajú na služby Božie, lebo vedia aké je to 

dôležité. Vieme to však aj ostatní? 

     Iste nie je dobré, keď sa niečo robí na silu. To, čo naozaj prináša požehnanie je, keď sa veci 

robia zo srdca. Ak tretie Božie prikázanie kresťan berie ako výzvu: „Pamätaj, že máš sviatočný 

deň svätiť!“ Ako možnosť byť v spoločenstve s Bohom. Načerpať nových síl, poďakovať sa 

za prežitý týždeň. Modliť sa za dni, ktoré nás čakajú.  

     Vyzývam tých, ktorí nechodia do spoločenstva v chráme, aby zvážili svoje dôvody 

a porozmýšľali, či by nebolo naozaj dobré zmeniť to. Treba odložiť všetky predsudky a prísť. 

Lebo bohoslužobný život nie je pre vyvolených, ale pre všetkých. Boh nerobí rozdiely, 

neodsudzuje, ale pozýva. 

     Predovšetkým funkcionári, presbyteri by mali ísť príkladom pre ostatných. Ale aj ich často 

nevidieť, či postrádať v chrámovom spoločenstve. Je možné úprimne vyznať slová zo 46 

Žalmu: „Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov“ – keď 

mnohí netúžia po Bohu, po spoločenstve s Ním? 

     Náprava sa dá urobiť vždy – len treba chcieť. Treba si uvedomiť čo je v živote naozaj 

dôležité. Či iba to okolo čoho sa ľudia točia, práca, peniaze, osobné záujmy, plány? Alebo ide 

o viac? Ide o spasenie a večný život. Ide o veľa. Skúsme sa zamyslieť, či by nebolo na čase 

usporiadať si život predovšetkým kresťanským spôsobom. A dávať dôrazy na duchovné 

hodnoty. Pamätajte, že nedeľa je deň Pánov – tak ju zasväťme Pánu Bohu.      

      

PRÍPRAVA SLUŽIEB BOŽÍCH: 

     je vykonávaná zo strany farára i kaplánky zodpovedne. Každým službám Božích sa venuje 

osobitná príprava, potrebný čas, aby boli na Božiu chválu a na vzájomné obohatenie sa 

a povzbudenie vo viere v Pána Boha. 

KÁZNE: 

     v r. 2017 sa kázne pripravovali v písomnej forme, cca na 12. – 18. min. Biblické texty ku 

kázni sa vyberali podľa agendy ECAV určených pre konkrétnu nedeľu, či sviatok.  

 

VÝBER PIESNÍ: 

     venujeme im tiež potrebný čas, aby sa piesne nevyberali preto, aby bola vždy iná. Ale preto, 

aby najmä druhá pieseň (gradual) korešpondovala s kázňovým biblickým textom. Taktiež aby 

aj tie ostatné zapadli do obsahu služieb Božích. Výber piesní si vyžaduje osobitný prístup. 

SLUŽBA KANTOROV: 

     je potrebné vyjadriť vďačnosť Pánu Bohu, že v našom CZ máme kantorov, ktorí sú hudobne 

zdatní. Ich služba je v bohoslužobnom živote dôležitou súčasťou každých služieb Božích. 

Mnohí si možno neuvedomujú, čo všetko kantorská služba obnáša. Je veľmi potrebná 
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a nenahraditeľná. Ďakujem kantorom Michalovi Jenčovi, Eve Hajníkovej, Zuzane Kentošovej 

a príležitostne aj Rebeke Kubačkovej za ich ochotnú službu a ich zodpovedný prístup. 

 

ČAS BOHOSLUŽIEB: 

     bol podľa schváleného zborového štatútu.  

 

SLÚŽILI NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH: 

 Mgr. Ľuboš Kubačka – zborový farár; Mgr. Zuzana Kubačková – zborová kaplánka. 

 pri rôznych príležitostiach slúžili aj pozvaní duchovní: Mgr. Slavomír Sabol – biskup VD 

ECAV; Mgr. Daniel Dudáš – zborový farár CZ Budimír; Mgr. Helena Benková – ev. a. v. 

farárka; Mgr. Jozef Benka, PhD. – ev. a. v. farár; Mgr. Slavomír Gallo – ev. a. v. farár; Mgr. 

Kristína Vargovčáková – nám. farárka v CZ Vranov nad Topľou; Mgr. Jaroslava Zaťková 

– námestná farárka v CZ Pribeta; Mgr. Vladimír Kmec – ev. a. v. farár. 

 

V RÁMCI SLUŽIEB BOŽÍCH VYSTUPOVALI: 

 program detí z detských besiedok (Veľká noc, Zborové dni, Vianoce);  

 dorast – mládež (konfirmácia, Zborové dni);  

 zborový spevokol;  

 skupina Prázdny kríž;  

 v rámci zborových dní doprevádzali piesne na službách Božích: huslisti - s. Dana Sotáková,  

Anna Sotáková z CZ Merník. 

 čítanie pašií: Matej Matta, Radka Antolová, Martina Michalíková, Dominika Štofová, 

Klaudia Jakubová, Petra Jakubová, Ivana Jakubová, Slavomír Matta, Alexandra Jenčová,  

Lukáš Krištan, Jana Kottulová. 

 príhovory zb. dozorkyne Viery Ďorďovičovej - (konfirmácia; stretnutie konfirmandov po 

50 r.; Zborové dni; pri 40. výročí pamiatky posvätenia chrámu v Čaklove). 

 úprimne ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do bohoslužobného života nášho cirkevného 

zboru v roku 2017. 

 

BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT – SLUŽBY BOŽIE - Tabuľka č. 1 

3. SVIATOSTI 

A/ KRST SVÄTÝ: 

 

 ustanovil Pán Ježiš Kristus. Zmysel krstu je omnoho dôležitejší, ako sa u mnohých vníma. 

Krst Svätý je podmienkou spasenia a preto aj k tejto sviatosti by sme mali pristupovať 

zodpovedne a vedieť kvôli nej podriadiť aj svoje rodinné požiadavky. Určite nie je správne, 

ak rodina si kladie podmienky a podmieňuje zmysel krstu i samotný čas prislúženia tejto 

sviatosti. U pätiny ľudí sa kladie dôraz na to, čo sa bude diať až po krste. Neprispôsobuje 

sa času sviatosti krstu svätého, ale kedy bude hostina. CZ sa má podľa niektorých tomu 

prispôsobiť. Je to na vážne zamyslenie, ak ešte aj funkcionári CZ podporujú k tomuto 

prístupu. Iste sme za to, aby sa ľuďom vychádzalo v ústrety, ale treba zvážiť, či v tom 

vychádzaní v ústrety nedávame dôraz na druhoradé veci? O čo nám v skutočnosti ide? Ide 

ROK HLAVNÉ NEŠPORNÉ RANNÉ PÔSTNE 

VEČIERNE 

ADVENTNÉ 

VEČIERNE 

VEČERNÉ DETSKÉ 

 

SPOLU Pôstny 

modlit. 

týž. 

 

2016 220 12 5 12 13 20 0 282 1 

2017 207 12 6 12 12 22 0 271 1 
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nám o dôležitosť sviatosti krstu svätého a samotný krst? Alebo nám ide o vyhovenie rodine, 

lebo oni chcú mať v sobotu hostinu? 

 od r. 2009 sa v našom cirkevnom zbore prijalo v rámci zborového štatútu, že krsty budú 

vykonávané v rámci služieb Božích. V štatúte nie je napísané, že v rámci iba nedeľných 

služieb Božích. Nejde tu o chytanie za slovíčka. Pretože – každý kresťan, ktorý žije 

s cirkevným zborovom vie, že agenda evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 

Slovensku uvádza služby Božie bez Večere Pánovej, služby Božie s Večerou Pánovou so 

spoveďou, služby Božie nedeľné, stredtýždňové služby Božie, ranné, večerné, nešporné, 

adventné, pôstne, detské služby Božie a iné... Úmyslom bolo, aby krsty boli vykonávané 

najmä v rámci nedeľných služieb Božích, ale predvídali sme aj to, že to vo všetkých 

prípadoch nebude možné. Všetky krsty od r. 2009 až po dnes sa konali zásadne iba v rámci 

služieb Božích. My ako duchovní CZ tým, že sa krstilo aj mimo nedeľných služieb Božích 

sme štatút neporušili. Nepokrstili sme ani jedno dieťa mimo služieb Božích. Pre 

zaujímavosť, od r. 2009 - 2017 sme pokrstili 103 detí, z toho 80 krstov bolo v rámci 

nedeľných služieb Božích, 23 krstov mimo nedeľných služieb Božích. Z tých 23 krstov, 

niektorí využili služby Božie, ktoré boli v rámci stredtýžňových, ktoré mali byť a kvôli 

niektorým boli vyslovene vyhlásené služby Božie na sobotu. 

 sme vďační Pánu Bohu a veľmi sa tešíme z toho, že v r. 2017 sme mohli pokrstiť v meno 

Trojjediného Pána Boha 18 detí a tak ich prijať do evanjelickej cirkvi i nášho cirkevného 

zboru.  

 chcem povzbudiť rodičov, aby už hneď po krste prichádzali s deťmi na služby Božie. miesto 

krstu: kostol.  

 spôsob krstu: iba v rámci služieb Božích.  

 

KRST SVÄTÝ - Tabuľka č. 2 

ROK deti dospelí spolu 

chlapci dievčatá 

2016 7 9 0 16 

2017 10 8 0 18 

 

B/ VEČERA PÁNOVA: 

 

 je sviatosťou, ktorú ustanovil Pán Ježiš Kristus. Má veľký význam a zmysel pre každého 

jedného, kto v pokore a v pokání pristupuje k tejto sviatosti. V tejto sviatosti nám Pán Boh 

štedro hriechy odpúšťa pre zásluhy Kristove. Kristus vydal svoje telo a vylial svoju krv na 

kríži na odpustenie hriechov.      

 v r. 2017 pristúpilo o čosi menej ľudí k Večeri Pánovej ako v r. 2016. V CZ sa zaužívalo 

pristupovať k sviatosti Večere Pánovej v rámci služieb Božích. Taktiež je dosť možností 

pristúpiť k Večeri Pánovej so spoveďou v matkocirkvi, či na filiálkach. 

 taktiež je možnosť prislúženia sviatosti Večere Pánovej v domácnosti. Už roky prichádzame 

do konkrétnych rodín a využívame túto príležitosť aj na pastorálne rozhovory. Chceme 

povzbudiť aj iné rodiny, ak máte doma nemocných, chorých, alebo aj imobilných ľudí 

neváhajte nás kontaktovať a my radi prídeme. 

 sviatosť Večere Pánovej sme v r. 2017 prislúžili aj v nemocnici vo Vranove i v Domove 

dôchodcov. 

 Večera Pánova so spoveďou sa prisluhovala v rámci služieb Božích:  

Soľ – 9x: 4. pôstna nedeľa, Veľký piatok, konfirmácia, stretnutie konfirmandov po 50 r., 

10. nedeľa po Svätej Trojici – kajúca, Zborové dni, 2. adventná nedeľa, 4. adventná nedeľa; 

mimo služieb Božích 7. nedeľa po Svätej Trojici (biblický tábor dorast - mládež);  

Čaklov – 5x: 4. pôstna nedeľa, Zelený štvrtok, 10. nedeľa po Svätej Trojici – kajúca, 2. 

adventná nedeľa, adventná večiereň; 
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Zámutov – 5x: 4. pôstna nedeľa, Zelený štvrtok, 10. nedeľa po Svätej Trojici – kajúca, 2. 

adventná nedeľa, adventná večiereň; 

Hlinné – 3x: 4. pôstna nedeľa, 10. nedeľa po Svätej Trojici – kajúca, 2. adventná nedeľa; 

Jastrabie nad Topľou – 2x: 6. pôstna nedeľa, po 3. adventnej nedeli - pondelok. 

 v chráme Božom mimo služieb Božích - 1 krát. 

 

PRISLUHOVANIE VEČERE PÁNOVEJ V KOSTOLE- Tabuľka č. 3 

CZ ECAV MUŽI ŽENY SPOLU 

SOĽ 238 298 536 

ČAKLOV 156 254 410 

ZÁMUTOV 82 153 235 

HLINNÉ 72 71 143 
 

  

 

VEČERA PÁNOVA – Tabuľka č. 4 

   

 

ROK chrám Nemocnica Domov 

dôchodcov 

doma  

spolu 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

2016 576 794 1 1 0 0 10 25 1407 

2017 548 776 3 3 0 1 6 19 1356 

   

   

   

4. KONFIRMÁCIA 
 

 konfirmačná príprava I. i II. ročníka bola vykonávaná počas školského roka. Dôraz dávame 

na vyučovanie, na to, aby konfirmandi pochopili kresťanské pravdy, mali prehľad v Biblii, 

aby si ju čítali. Snažíme s, aby konfirmandi nielen zvládli vedomosti, ale aby mnohé vedeli 

aj aplikovať vo svojom živote. Aby chápali prečo konáme mnohé úkony v cirkvi a ako sú 

dôležité pre život CZ 

 vyzývam rodičov aby spoločne so svojimi deťmi prichádzali na služby Božie. Stáva sa i to, 

že konfirmand príde bez rodičov, lebo rodičia ostanú doma. Aký príklad má konfirmand vo 

svojich rodičoch? 

 slávnosť konfirmácie bola 28.5.2017 – v nedeľu po Vstúpení. Konfirmandov pripravila 

a slávnostne konfirmovala s. zborová kaplánka Mgr. Zuzana Kubačková. Konfirmovaných 

bolo 11 konfirmandov – 7 chlapcov a 4 dievčatá (zo Soli: Nikolas Krišta, Lívia Maľudyová, 

Rastislav Polahár; z Čaklova: Lea Balent – Nováková, Marko Demčák, Eva Kmecová, 

Tobiás Verčimák; zo Zámutova: Eva Nagyová; z Hlinného: Patrik Labaj, Ján Michalik, 

Patrik Sabo). 

 od septembra 2017 máme v 1. ročníku konfirmačnej prípravy prihlásených 6 

katechuménov;  2 chlapcov,  4 dievčatá. Soľ: 6; Čaklov: 0; Zámutov: 0; Hlinné: 0. 

 v 2. ročníku konfirmačnej prípravy: 6 konfirmandov;  2 chlapcov,  4 dievčatá. Soľ: 4; 

Čaklov: 1; Zámutov: 0; Hlinné: 1. 

 

KONFIRMÁCIA - Tabuľka č. 5 

ROK Deti dospelí spolu 

chlapci dievčatá 

2016 3 3 0 6 

2017 7 4 0 11 
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5. PRIHLÁSENÍ A ODHLÁSENÍ Z CIRKEVNÉHO ZBORU 
 

 PRIHLÁSENÍ DO CIRKEVNÉHO ZBORU: 2 členovia. 

      Zámutov: Mária Ďorďovičová, Jaroslav Terray. 

 ODHLÁSENÍ Z CIRKEVNÉHO ZBORU: 14 členovia, kvôli zmene trvalého bydliska.    

Soľ (4): Ľubica Rákociová, Sabina Rákociová, Filip Mardzin, Melánia Mardzinová. 

Čaklov (7): Jana Slivková, Peter Slivka, Jaroslava Bížová; Tatiana Spustová, Tatiana 

Spustová, Tomáš Spusta, Petra Spustová. 

Zámutov (2): Želmíra Čigašová, Marek Čigaš. 

Jastrabie nad Topľou (1): Lucia Demčáková. 

 

6. PRISTÚPILI A VYSTÚPILI Z ECAV 
 

 do cirkevného zboru nik z inej cirkvi nepristúpil a ani z našej cirkvi nevystúpil do inej. 

 

7. BOHOSLUŽOBNÉ VÝKONY 
 

A/ SOBÁŠ: 

 v r. 2017 sme mali štyri uzavreté manželstvá kresťanským spôsobom. Z toho dve boli 

evanjelické a dve krížne.  

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

cirkevno – zborovú prax, vydané ECAV na Slovensku. Pred každým sobášom sa pravidelne 

konajú prípravy i pastorálne pohovory so snúbencami. 

 

 

SOBÁŠE - Tabuľka č. 6 

 

 

 

 

 

B/ POHREBY: 

 sa snažíme vykonávať s dôrazom, aby zvesť Božieho slova bola pre pozostalú rodinu 

potešením, ale i podnetom pre zamyslenie a ďalšie konanie v živote. Oceňujem prístup 

mnohých ľudí v našom CZ, ktorí pomáhajú zmierniť žiaľ a smútok.  

 v celom CZ sa pred pohrebom vykonávajú pobožnosti pri zosnulom / lej, ktoré vedú naše 

ochotné sestry a niektorí bratia, ktorým patrí úprimná vďaka.  

 Miesto pohrebov: Dom smútku. 

 

POHREBY – Tabuľka č. 7 

ROK muži ženy deti spolu 

2016 14 5 0 19 

2017 9 7 1 17 

 

8. BIBLICKÁ A VNÚTROMISIJNÁ PRÁCA V ZBORE 
 

     sa vykonáva pravidelne s výnimkou letných prázdnin. Už viac rokov je dôležitou súčasťou 

duchovnej práce v CZ, ktorej sa zodpovedne venujeme. Nestačí len v nedeľu prísť do 

chrámového spoločenstva. Je tu ponuka aj stredtýždňových biblických hodín pred dospelých, 

na ktorých sa preberajú či už výklady biblických kníh, alebo iné témy. Pozývam aj viacerých, 

aby využili túto príležitosť, pretože biblické hodiny sa pripravujú zodpovedne a doma na svoje 

ROK evanjelické krížne spolu 

2016 1 1 2 

2017 2 2 4 
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štúdium nad Božím slovom si čas nevyhradíte. Stačí prísť do spoločenstva, sadnúť si a nechať 

sa obohatiť Božím slovom. 

 

I. Biblické hodiny pre dospelých:  

 obsah: Život a dielo Dr. Martina Luthera; Zjavenie Jána 1 – 6.   

 forma: spev piesní, čítanie biblického textu, modlitby, výklad. 

 čas: 18:00h. 

 miesto: streda - zasadačka farského úradu v Soli; štvrtok - kostol v Čaklove. 

 v r. 2017 viedli biblické hodiny: Z. Kubačková – zb. kaplánka,  Mgr. Ľ. Kubačka – zb. farár. 

 

II. Biblické hodiny pre mládež:  

 obsah: vybrané biblické texty. 

 forma: spev mládežníckych piesní, modlitby, zamyslenie nad Božím slovom má zborový 

farár, modlitebná chvíľa. 

 vzťah mladých k CZ je pozitívny, niektorí sa aktívne zapájajú pri práci s dorastom, 

s mládežou, pomáhajú pri rôznych prácach, pomáhajú pri organizácii duchovných aktivít 

v CZ. 

 čas: každú sobotu o 18:00h. počas školského roku. 

 miesto a čas: v zimnom čase zasadačka farského úradu – v letnom čase v Zborovom dome 

v Soli. 

 

III. Biblické hodiny pre dorast: 

 obsah: vybrané biblické texty z Biblie.  

 forma: spev piesní, aktivity, téma zborový farár, občas aj niektorí členovia mládeže, 

spoločné modlitby, rôzne hry. 

 vedie zborový farár, niekedy i niektorí členovia mládeže. 

 čas: každý piatok o 18:00h. počas školského roku. 

 miesto a čas: zasadačka farského úradu – Zborový dom v Soli. 

 

IV. Zborový spevokol: 

 typ spevokolu: štvorhlasný. 

 nácvik – každý utorok o 18:00h. počas šk. roka pravidelne, počas letných prázdnin podľa 

potreby. 

 vystupoval v r. 2017 počas vianočných, veľkonočných, svätodušných slávností, na 

Zborových dňoch, pri pamiatke posvätenia chrámu (40. výročie) v Čaklove, na stretnutí 

spevokolov ŠZS. Spolu 15 vystúpení. 

V. Pôstny modlitebný týždeň, 3. – 6. apríla 2017: 

 

 3. 4. 2017 – kostol Zámutov: 17:00h. –  J 16,32 – Ľ. Kubačka; 

 4. 4. 2017 – kostol Čaklov: 17:00h. – Mk 10,35-45 – Ľ. Kubačka; 

 5. 4. 2017 – kostol Hlinné: 18:00h. – J 6,54-59 – Ľ. Kubačka; 

 6. 4. 2017 – kostol Soľ: 18:00h. – Žid 9,11-15  – Ľ. Kubačka. 

 

VI. Zborová práca s deťmi: 

 

A/  Korčuľovanie detí detských besiedok – 28. 1. 2017 

     V STD Aréne vo Vranove stretli besiedkári zo Soli i Čaklova. Aj touto príležitosťou mohli 

deti utužiť a spestriť vzájomné vzťahy. 

 

B) Deň detí: 11. 6. 2017: 

     bol výbornou  príležitosťou na spoznávanie Božieho slova i budovanie vzájomného 

spoločenstva.  Osvedčilo sa spojiť biblickú tému so známou  rozprávkou, a tak sme to využili 
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aj tento krát. Deti vítala známa princezná Elza z rozprávky Ľadové kráľovstvo. Po úvodnej 

modlitbe si deti vo viacerých disciplínach vyskúšali, v čom sa skrýva ich sila.  Tému začali 

mládežníci scénkou, v ktorej veľmi pekne a názorne ukázali, ako sa dá všetko riešiť dvomi 

spôsobmi – keď človek koná zlo, a keď nechá v sebe vyhrať dobro. Potom sme sa spoločne 

venovali téme na základe biblického verša: „Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrým premáhaj 

zlé.“ (Rim 12,21). Deti počúvali, ako rozpoznať zlo vôkol nás, ktoré sa žiaľ, skrýva neraz 

i v našom vnútri. Najväčším príkladom je pre nás Pán Ježiš, ktorý vlastným životom premohol 

diabla, zlo a smrť. Téma bola veľmi názorne podčiarknutá aj úryvkami z rozprávky. Potom deti 

čakala zábavná časť programu – veľká hra, v ktorej sa deti rozdelili na družstvá, aby spoločne 

zvládli disciplíny, ktoré na nich čakali. Program pripravila Z. Kubačková, M. Gajdošová, 

a mládežníci.  

          

C/ Rozlúčková besiedka pred prázdninami 30. 6. 2017: 

     stretnutie začalo spoločnými hrami, ako je napr. obľúbená vybíjaná a iné hry. Po grilovačke 

bol ponechaný priestor, aby ho deti využili na hry. Neskôr sa zhromaždili do zborového domu, 

aby sme si pripravili niečo pekné na rozlúčku. Sestra kaplánka všetkých odfotila a každý dostal 

vytlačenú fotku, ktorú si mohli deti farebne upraviť podľa svojej fantázie. Pomocou 

laminovačky sa tento obrázok stal trvalou pamiatkou na besiedku.  

 

D) Detský biblický tábor – 18. – 21. 7. 2017 

     sa konal v Zborovom dome v Soli. Téma tábora bola Reformácia a Martin Luther.      Každý 

deň doobeda i poobede bola pre deti pripravená téma. Veľkou pomôckou pri vyučovaní bol 

pracovný zošit, ktorý pripravila s. kaplánka Z. Kubačková, v ktorom deti našli zaujímavé texty, 

úlohy, hádanky i obrázky. Každý deň sme začínali spoločnou modlitbou, piesňami, rôznymi 

hrami, v ktorých sa deti lepšie spoznávali a cibrili svoju zručnosť. Deti si urobili „tichú poštu“ 

– svoje obálky, do ktorej si mohli dávať lístočky.  

     Pondelok – spoznali detstvo Martina Luthera, hovorili si, z akej rodiny pochádzal a k akým 

hodnotám ho viedli jeho rodičia. Utorok – robili si obraz o stredovekej cirkvi, v ktorej sa nežilo 

celkom podľa Božieho slova. Streda – Martin Luther mal nielen priateľov, ktorí ho podporovali, 

ale mal aj veľa nepriateľov, pred ktorými musel obhajovať svoje učenie. Deti aspoň virtuálne 

navštívili miesta ako Augsburg, Lipsko, či Worms. Štvrtok – Deti spoznali Filipa Melanchtona 

a Augsburské vyznanie – ako vyznanie našej cirkvi. Hovorili si o najznámejšej knihe Martina 

Luthera – o jeho Malom katechizme a vysvetlili sme si, čo znamená Lutherova ruža a aký má 

pre nás význam. Táborový čas vypĺňali aj obľúbené športové aktivity – futbal a vybíjaná. 

Tábora sa zúčastnilo spolu s vedúcimi 30 detí.       

      

E/ Adventné stretnutie detí – 3. 12. 2017: 

sa konalo v Zborovom dome v Soli o 15:00h. V rámci stretnutia bola biblická téma, ktorú mala 

s. kaplánka Z. Kubačková, rôzne súťaže, tvorivé dielne, a nakoniec prišiel aj Mikuláš… 

 

VII. Zborová práca s dorastom a mládežou: 

 

(1) Biblický tábor pre dorast a mládež  26. 7. – 31. 7.  2017 

 

     sa konal biblický v Zborovom dome v Soli. Témou “stanovačky” bolo: JE BOH TVOJIM 

FOLLOWEROM? Biblický tábor otvoril br. farár Ľ. Kubačka modlitbou. Program 

“stanovačky” bol naplnený večernými témami nad Božím slovom, modlitebnými stíšeniami, 

spevom mládežníckych piesní, rôznymi aktivitami, športovými hrami, vodným futbalom, túrou, 

spoločnou opekačkou, večernými prekvapeniami a mnohými iným… Tému mali: prvý a štvrtý 

večer br. farár Ľ. Kubačka; druhý večer br. farár Tomáš Valašík; tretí večer študentka 1. 

Ročníka EBF UK Mirka Ferencová. V nedeľu na službách Božích v Soli vystúpili mládežníci 

spevom hymny “stanovačky” 2017 a Dominika Štofová informovala o priebehu “stanovačky”. 
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V rámci nedeľňajšieho programu br. farár prislúžil sviatosť Večere Pánovej so spoveďou 

mládežníkom v kostole a po večeri bolo vyhodnotenie “stanovačky”. Br. farár ukončil tábor 

ďakovnou modlitbou.  

 

(2) Vianočná dorast -  mládež – 27. 12. 2017 

      sa konala v Zborovom dome v Soli. Program bol rozdelený do dvoch častí. Prvá – bola 

duchovná časť, ktorú si pripravili mládežníci zaujímavou scénkou. V druhej časti programu 

prebiehali po krátkom občerstvení rôzne aktivity a vzájomné vymieňanie darčekov.  

 

VIII. Zborová práca so ženami: 

 

(1) Stretnutie žien – 19. 3. 2017: 

     sa konalo už pravidelne pri sviatku MDŽ v Zborovom dome v Soli. V našom CZ sa pri tejto 

príležitosti ženy stretávajú, aby sa vzájomne obohatili slovom Božím. S. kaplánka Zuzana 

Kubačková v úvode predstavila knihu Zuzany Vaľovskej – Ženy z divokej záhrady, v ktorej 

veľmi zaujímavo a netradične predstavuje 11 biblických žien. Po piesňach a žalme, program 

obohatili dievčatá Leuška Kubačková, Ninka Mrusková  a Rebeka Kubačková, ktoré spievali 

a hrali na klavíri a flaute. S. farárka z CZ Pozdišovce Denisa Vargová hovorila na tému:  „Naši, 

vaši a my.“, ktorú poňala najmä z psychologického hľadiska. V diskusii sa ženy vyjadrili, že 

táto téma je aktuálna v každej rodine a máme priestor na to, aby sme zlepšili naše vzťahy. Po 

téme naše sestry, tak ako každý rok, obdaroval brat Ján Ďorďovič malým vlastnoručne 

vyrobeným darčekom. Brat farár Ľuboš Kubačka na záver udelil požehnanie. Stretnutie 

pokračovalo vzájomnými rozhovormi pri občerstvení, ktoré pripravili 

sestry  z Vnútromisijného výboru. Stretnutia sa zúčastnilo cca 45 žien. 

 

(2) Spoločenstvo žien: 

 

 7. 4. 2017 – 18:00h. -  Zborový dom Soľ 

Téma: Zamyslenie nad Božím slovom J 15,4 

Aktivita: Zdobenie veľkonočných vajíčok  

 

 1. 12. 2017 – 18:00h. – Zborový dom Soľ 
Téma: Zamyslenie nad Božím slovom 

Aktivita: Výroba adventných vencov 

 

(3) Pečenie vianočných oblátok v CZ: 

     Aj v r. 2017 naše ochotné sestry napiekli oblátky pre všetkých členov CZ, za čo im úprimne 

ďakujeme. Ďakujeme deťom i mládeži za distribúciu oblátok do domácností. Úprimne 

ďakujeme všetkým rodinám, bratom a sestrám za milodary. 

 

IX. Zborové dni – 1. – 3. 9. 2017: 

     Sa konajú v CZ pre všetky vekové kategórie, jednotlivcov i rodiny. V piatok bol misijný 

večer pre dorast a mládež, ktorého sa zúčastnili nielen mládežníci zo Soli, ale aj z Vranova, 

z Vyšného Žipova, Bystrého a Hanušoviec.  V úvode sa prihovoril br. farár Ľ. Kubačka, 

stretnutie otvoril modlitbou, hrala domáca kapela Prázdny kríž, tému mal br. farár Martin 

Vargovčák, moderovala mládežníčka Klaudia Jakubová. Po duchovnom programe bolo 

pripravené malé občerstvenie v zborovom dome.  V sobotu predsedníctvo CZ otvorilo oficiálne 

zborové dni. Po otvorení nasledovala hlavná téma v rámci 500. výročia reformácie – prednáška: 

Dejiny ŠZS 1517 – 2017, ktorú mal Marián Damankoš – seniorálny dozorca ŠZS. Moderovala 

s. kaplánka Z. Kubačková, spievali sa piesne z ES. V rámci sobotňajšieho programu pripravili 

Z. Kubačková, Martina Gajdošová, Kaudia Jakubová program pre deti… Po prednáške bola 

spoločná grilovačka v altánku. Po grilovačke pokračoval sobotňajší program večerom slova 



12 

 

a hudby. Mládežníci Marek Hrivniak, Martin Berta, Eva Hrivniaková, Lucia Jakubová hudobne 

sprevádzali tento večer. Duchovným slovom na základe Ž 46,12 sa prihovoril František 

Korečko – duchovný správa evanjelického gymnázia v Košiciach. V nedeľu o 09.30h. začali 

slávnostné služby Božie so spoveďou - Večerou Pánovou i s požehnaním detí, žiakov, 

študentov, učiteľov na začiatku nového školského roku. Slávnostným kazateľom na Ž 46,12 

bol br. farár Daniel Dudáš z CZ Budimír. V rámci programu vystúpili deti, mládež i spevokol, 

kapela Prázdny kríž. Na organe hral Michal Jenčo a na husliach Danka a Anička Sotákové 

z Merníka. Po skončení služieb Božích, s. dozorkyňa V. Ďorďovičová predniesla svoju báseň 

a br. farár sa poďakoval a pomodlil pred spoločným obedom, ktorý bol pripravený pre všetkých 

v ZŠ v Soli. Vďaka Pánu Bohu za všetko čo sme mohli aj v rámci našich zborových dní 2017 

prežiť. 

 

X. Túra – 16. 9. 2017: 

     sa konala ako turistická prechádzka cez les do Zlatníka. Zraz bol za obcou Rudlov o 08:30h. 

(Hájenky), odkiaľ sa po modlitbe br. farára Ľ. Kubačku išlo na prechádzku. Pred jedenástou 

prišli na zlatnickú chatu, kde nás už čakali naši bratia a sestry zo Zlatníka. Uvarili chutný guľáš, 

napiekli koláče. Tí, ktorí sa zúčastnili prechádzky sa mohli spoločne porozprávať. Tvoriť 

spoločenstvo bratov a sestier vo viere v Pána Ježiša Krista. Ďakujeme Pánu Bohu za všetko, čo 

sme od Neho aj v rámci tejto našej aktivity mohli prijať. Ďakujeme aj bratom a sestrám zo 

Zlatníka za všetko čo pripravili.    

 

XI. Zborová práca so staršími: 

 

A) Stretnutie ľudí v dôchodkovom veku – 22. 10. 2017: 

     toto stretnutie začalo nešpornými službami Božími o 15:00h. hodine v kostole v Soli, ktoré 

slúžil br. farár Ľ. Kubačka. V rámci kázne zazneli slová z Písma Svätého 1J 5,4b: “víťazstvo, 

ktoré premohlo svet, je naša viera.” Na organe hrala s. kantorka Evka Hajníková. Po službách 

Božích stretnutie pokračovalo v zasadačke farského úradu, kde bolo pripravené občerstvenie a 

kde sa viedli aj vzájomné rozhovory. Vďaka patrí predovšetkým Pánu Bohu, že sa toto 

stretnutie mohlo uskutočniť, ale i všetkým, ktorí pomohli pri organizácii.   

 

XII. Adventný koncert – 17. 12. 2017: 

     sa konal 3. adventnú nedeľu o 16:00h. v kostole v Soli. Program koncertu bol nasledovný: 

1. – Úvodná skladba: „Jesus bleibet meine Freude“ J. S. Bach (organ: Martin Vargovčák, 

husle: Danka Sotáková) 2. – Privítanie + modlitba (Ľ. Kubačka) 3. – Adventná pieseň: 

Prichádzaš k nám, Kriste náš  (spev: Dianka Grácová, hudobný sprievod: Ľ. 

Kubačka)  Adventná pieseň: Boh k nám v Kristu  zostúpil: (spev: Dianka Grácová, Ninka 

Mrusková, Rebeka Kubačková, hudobný sprievod: Ľ. Kubačka)4. – Adventná báseň: Martin 

Rázus – Adventná  (prednes: Ivana Jakubová) 5. – Vystúpenie žiakov SZUŠ z Vranova 

(inštrumentálne skladby):Do hory do lesa (husle: Filip Kopko, klavír: Rebeka Kubačková); 

Nesiem Vám noviny; Narodil sa Kristus Pán; Daj Boh šťastia – ( flauta: Leuška Kubačková, 

klavír: Ľ. Kubačka) Pásli ovce valasi;Vznešené mesto Betlehem; 6 – Vianočná pieseň: Vianoce 

sa priblížili…  (spev: Rebeka Kubačková hudobný sprievod: Ľ. Kubačka); Vianočná pieseň: 

Čas radosti – (spev: Ninka Mrusková; hudobný  sprievod: Ľ. Kubačka) 7. – Adventná pieseň: 

Ó, príď, ó príď Emanuel (inštrumentálna skladba)  (klavír Zuzana Kentošová, husle: Danka 

Sotáková, Anička Sotáková) 8. – Zamyslenie nad Božím slovom: (Viera Zaťková Pališinová 

–  farárka CZ Švábovce) 9. – Vianočná pieseň: Čujte, čujte, pastieri – A cappela (Spev: Zuzana 

Kentošová, Klaudia Jakubová, Anička Sotáková, Ninka Mrusková, Rebeka Kubačková;) 10. – 

Úvod knihy (Zuzana Kubačková) 11. – Organová skladba: J. S. Bach – Fuga g moll 12. – 

Slovo na záver, modlitba, požehnanie… Moderovala Klaudia Jakubová. V závere sa 

prihovorila i s. zborová dozorkyňa V. Ďorďovičová. 13. – Vianočná pieseň: Tichá noc. 
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XIII. Hudobná skupina – Prázdny kríž:  

      

      sa vďaka Bohu v roku 2017 stretávala na hudobných skúškach v nahrávacom štúdiu BieM 

Studio v Soli. Podieľala sa na rôznych akciách, či už zborových (Služby Božie, Zborové dni, 

Sobáše...) alebo mimozborových (Zborový deň Pozdišovce, Trebišov, Stretnutie žien 

v Prešove, Noc v škole na EKG v Prešove).  Zúčastnila sa viacerých hudobných kresťanských 

aj nekresťanských podujatí, na ktorých jej členovia čerpali duchovne aj hudobne. Kapela je 

veľmi vďačná Ev. a. v. cirkevnému zboru v Soli za poskytnutie zborového domu na uskladnenie 

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

duchovnom ako aj na poli hudobnom. Zvlášť všetkých vás prosíme o modlitby za požehnanie 

všetkých ďalších akcií, na ktorých kapela bude hrať, aby jej práca bola prácou na Božej vinici 

a aby Pán Boh mohol cez nás premieňať ešte mnohé ľudské srdcia... Hudobná skupina Prázdny 

kríž túži pokračovať v ceste za Pánom Ježišom aj v roku 2018 a hrať a spievať nášmu Bohu na 

chválu. 

                                                           (Vypracoval za kapelu Prázdny kríž - Mgr. Matúš Boroš) 

 

Tabuľka č.8 

      9. VÝCHOVNÁ PRÁCA 
 

A/ DETSKÁ BESIEDKA: 

 konala sa počas januára do decembra 2017, okrem letných prázdnin. 

 Soľ: 37x; Čaklov: 27x. 

 obsah: Soľ: Život Martina Luthera;  

           Čaklov: Priateľstvo (Daniel), odvaha (Dávid), vytrvalosť (Jákob), strach (Józua),    

            pomoc blízkym (Pán Ježiš), biblické vrchy (Ararat, Mória, Nébo, Gerizim, Éba). 

 miesto: Soľ – zasadačka farského úradu; Čaklov: sakrestia. 

 deti z detských besiedok vystupujú aj v rámci služieb Božích. 

 vyučujúci: Soľ – Z. Kubačková - zborová kaplánka;  

                   Čaklov – Klaudia Jakubová. 

 pravidelná účasť detí na detských besiedkach: Soľ: 14 detí; Čaklov: 5 detí. 

 

B/ ŠKOLSKÁ NÁBOŽENSKÁ VÝUČBA: 

 výučba náboženstva prebiehala v r. 2017 na základných školách, Zámutov, Soľ. Vyučovalo 

sa podľa učebných osnov. Na ZŠ vyučovala: Mgr. Zuzana Kubačková – zborová kaplánka. 

 

 

 

 

 

ROK DETI – DB BIBLICKÉ 

HODINY 

DORAST 

BIBLICKÉ  

HODINY 

MLÁDEŽ 

BIBLICKÉ 

HODINY 

DOSPELÍ 

SPOLOČEN-

STVO 

ŽIEN 

SPEVOKOL 

počet účasť počet účasť počet účasť počet účasť počet účasť počet účasť  

2016 55 17 36 14 31 8 40 45 2 31 1 19 

2017 64 19 37 16 29 8 52 31 2 12 1 19  
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Tabuľky č. 9 – 10 

  

10. ČINNOSŤ PRESBYTERSTVA 
 

     Zborové presbyterstvo aj v r. 2017 riešilo celo - zborové záležitosti na svojich zasadnutiach. 

Ďakujem všetkým presbyterom a presbyterkám, ktorí vecne, zodpovedne, racionálne 

pristupovali k návrhom, a ponúkali rozumné riešenia. 

POČET PRESBYTEROV: 45; – 27 mužov; 18 žien.  

NÁHRADNÍ PRESBYTERI: 6; – 3 muži; 3 ženy. 

POČET ZASADNUTÍ: 5. 

OBSAH ZASADNUTÍ: 

 6. 2. 2017 – 18:00h.; Zborový dom Soľ – výročné zborové presbyterstvo, programom 

zasadnutia  bola kňazská správa o živote a práci CZ za rok 2016; plán duchovných aktivít 

na r. 2017; správa o hospodárení za rok 2016; zápisnica z revízie a kontroly hospodárskeho 

výboru; zápisnica z kontroly inventárnej komisie; návrh rozpočtu na rok 2017; rôzne – 

diskusia. Účasť presbyterov: 35. 

 9. 5. 2017 – 17:00h.; Zborový dom Soľ – program: kandidačné zborové presbyterstvo 

k voľbe zborového farára a zborovej dozorkyne. Účasť presbyterov: 35. 

 9. 5. 2017 – 18:00h.; Zborový dom Soľ – program: príprava zborových dni 2017; 

publikácia o histórii a súčasnosti CZ Soľ; uznesenie č. 7/2017 zborového výročného 

konventu; hospodárske záležitosti pre r. 2017; dohoda pre vykonávanie funkcie kostolníčky 

v matkocirkvi; žiadosť o odpredaj pozemku; rôzne – diskusia. Účasť presbyterov: 37. 

Školský rok Základná 

škola 

Stupeň Počet 

žiakov 

Spolu Čas vyučovania 

2016/2017 ZŠ SOĽ 

 

 

I. stupeň 

 

1  Št:   07:05 – 07:45h. 

II. stupeň 

 

12 13 Št:  07:05 – 07:45h. 

ZŠ 

ZÁMUTOV 

 

I. stupeň 7  St:   11.50 – 12.35h. 

II. stupeň 4 11 St:   12:45 – 13:30h. 

 
           V šk. r. 2016/2017 sa na ZŠ – 

Soľ, Zámutov vyučuje spolu 24 žiakov.  

 

Školský 

rok 

Základná škola Stupeň Počet 

žiakov 

Spolu Čas vyučovania 

2017/2018 ZŠ SOĽ 

 

 

I. stupeň 0   

II. stupeň 9 9 Št:  13:30 – 14:10h. 

ZŠ ZÁMUTOV 

 

 

I. stupeň 

 

8 

 

 

 

St:  12:35 – 13:20h. 

II. stupeň 5 13 St:  12:35 – 13:20h. 

 

V šk. r. 2017/2018 sa na ZŠ – Soľ, Zámutov vyučuje spolu 22 žiakov. 
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 28. 8. 2017 – 18:00h.; Zborový dom Soľ – program: organizácia zborových dní, publikácia 

o histórii a súčasnosti CZ Soľ; žiadosť o zníženie nájmu, hospodárske záležitosti pre r. 

2017, voľby, rôzne – diskusia. Účasť presbyterov: 34. 

 30. 10. 2017 – 18:00h.; Zborový dom Soľ – program: publikácia o histórii a súčasnosti CZ 

Soľ; návrh zjednodušenia štruktúry ECAV; dotazník z GBÚ ECAV, žiadosť o odpredaj 

pozemku, hospodárske záležitosti pre r. 2017, rôzne – diskusia. Účasť presbyterov: 35. 

 

 11. ČINNOSŤ VNÚTROMISIJNÉHO A HOSPODÁRSKEHO VÝBORU 
 

- Vnútromisijný výbor: 

30. 1. 2017 – 17:00h. – zasadačka farského úradu Soľ; 

Program: hodnotenie duchovných aktivít v rámci r. 2016; príprava a návrhy na duchovný plán 

na r. 2017. Účasť: 9 z 12 členov. 

 

- Hospodársky výbor: 

30. 1. 2017 – 18:30h. – zasadačka farského úradu Soľ; 

Program: kontrolovanie, revízia účtovných dokladov za štvrtý kvartál r. 2016, 

prerozdeľovali sa výdavky, zostavoval sa rozpočet na r. 2017, diskusia k hospodárskym 

záležitostiam CZ. Účasť: 10 z 12 členov . 

8. 6. 2017 – 18:00h. – zasadačka farského úradu Soľ; 

Program: kontrola pokladničných dokladov za 3 mesiace r. 2017, rozdelenie spoločných 

výdavkov, riešenie hospodárskych záležitostí, diskusia. Účasť: 12 z 12 členov. 

7. 8. 2017 – 18:00h. – zasadačka farského úradu Soľ; 

Program: kontrola účtovných dokladov za druhý kvartál r. 2017, rozdelenie spoločných 

výdavkov, riešenie hospodárskych záležitostí, diskusia. Účasť: 10 z 12 členov. 

26. 10. 2017 – 18:00h. – zasadačka farského úradu Soľ; 

Program: kontrola účtovných dokladov za tretí kvartál r. 2017; rozdelenie spoločných 

výdavkov, riešenie hospodárskych záležitostí, diskusia. Účasť: 11 z 12 členov. 

      

12. MIMORIADNE PRÍLEŽITOSTI V ZBORE 
 

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

 

I. Ekumenická bohoslužba – 27. 1. 2017:  

     sa konala v Soli v evanjelickom chráme Božom. Domácich viery, ale aj veriacich z iných 

cirkví, na úvod privítal br. farár Ľ. Kubačka. Pripomenul, že 500. výročie reformácie nás má 

priviesť ku vzájomnému zmiereniu. Spoločne sme sa zamýšľali nad tým, čo tvorí múr 

nedorozumenia – nedostatok lásky, vzájomná nenávisť a pohŕdanie, ohováranie, diskriminácia, 

prenasledovanie, rozbité spoločenstvo, netolerancia, náboženské vojny, rozdelenie, 

zneužívanie moci, izolácia a pýcha. Modlili sme sa za to, aby sme tento múr búrali 

a odstraňovali to, čo nás rozdeľuje. Stretnutia sa zúčastnili – Mgr. Jozef Polák – rímsko-

katolícky farár, Mgr. Peter Olšavský – grécko-katolícky farár a Mgr. Zuzana Kubačková. 

Božím slovom sa prihovoril Mgr. Jozef Polák, ktorý svoju zvesť založil na Ježišovom 

podobenstve o stratenom synovi Luk 15,11-24.  

 

II. Ekumenická bohoslužba – 29. 1. 2017: 

     sa konala ekumenická bohoslužba aj v Zámutove, a to v grécko-katolíckom chráme. Na tejto 

bohoslužbe slúžili Ľ. Kubačka, Mikuláš Tatar – gr. – kat. farár; Albín Senaj – rím. – kat. farár.    

 

III. Duchovná pieseň – seniorátne kolo – 22. 4. 2017: 

     už po druhýkrát sa Šarišsko- zemplínsky seniorát zapojil do súťaže v speve detí s názvom 

„Duchovná pieseň“, ktorú organizuje Generálny biskupský úrad. V sobotu sa o 14.00h. 
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v Zborovom dome v Soli konalo seniorátne kolo tejto súťaže. Prihlásili sa deti z CZ Merník (5), 

Nemcovce (1) a Soľ (3). Zaujímavosťou je, že väčšina, teda 6 súťažiacich, boli chlapci.  Kým 

minulý rok boli zastúpené všetky kategórie, tento rok sa súťaže zúčastnili iba deti z 1. a 2. 

kategórie. Každý zaspieval dve piesne podľa propozície súťaže. Spevákov pozorne počúvala 

okrem prítomných najmä odborná porota v zložení: Anna Chmeľovská (vedúca detského 

spevokolu Mravčekovia z CZ Bystré) a konsenior Mgr.Ľuboš Kubačka, farár v Soli.         Po 

predstavení všetkých zúčastnených sa porota odobrala, aby zhodnotila výkony spevákov.  

Zlaté pásmo získali: 

1. kategória – Lea Kubačková (Soľ) 

2. kategória – Nina Mrusková (Soľ), Rebeka Kubačková (Soľ) 

 

Strieborné pásmo získali: 

1. kategória – Michal Vagaský (Merník),  

2. kategória – Samuel Molitoris (Merník) 

Bronzové pásmo získali: 

1. kategória – Martin Pohlod (Merník), Adam Beňo (Merník) 

2. kategória – Ondrej Onder (Nemcovce) 

(Prihlásený Michal Pohlod nevystúpil, ale dostal aspoň diplom za účasť.) 

     S. Anna Chmeľovská za porotu zhodnotila celý priebeh a deťom dala aj malé rady, ako a čo 

zlepšiť vo svojom prejave. Zároveň ich povzbudila, aby aj naďalej s radosťou spievali Pánu 

Bohu. Je radosť, keď vidno, že sa o spev nezaujímajú iba dievčatá, ako to obvykle býva, ale aj 

chlapci. Víťazi aj všetci zúčastnení dostali diplomy aj malé darčeky od VMV ŠZS. Na záver sa 

pomodlil a požehnanie udelil brat konsenior Ľ. Kubačka.  

 

IV. Duchovná pieseň – celocirkevné kolo – 5. 5. 2017: 

    sa konalo v aule Biblickej školy v Martine. Duchovná pieseň sa konala v štyroch 

kategóriách, ktoré boli rozdelené podľa veku. Celkovo sa na nej zúčastnilo 36 súťažiacich – 

víťazov školských a seniorálnych kôl. Z nášho CZ sa tejto súťaže zúčastnili Rebeka a Lea 

Kubačkové, ktoré získali zlaté pásmo. 

 

V.  Stretnutie konfirmandov po 50. r. – 25. 6. 2017: 

     sa uskutočnilo v 2. nedeľu po Svätej Trojici o 09:30h. v chráme Božom v Soli v rámci služieb 

Božích. V úvode služieb Božích s. dozorkyňa V. Ďorďovičová privítala jubilejných 

konfirmandov. Služby Božie slúžil zborový farár, ktorý sa k jubilejným konfirmandom 

prihovoril na základe Písma Svätého J 6,68-69. V rámci služieb Božích sa prisluhovala i 

sviatosť Večere Pánovej so spoveďou. Jubilejných konfirmandov pozdravila s. dozorkyňa. Za 

jubilejných konfirmandov sa prihovorila s. Mária Demčáková (presbyterka a pokladníčka 

filiálky Čaklov). Po skončení služieb Božích pokračovalo stretnutie pri slávnostnom obede. 

 

VI.  Zborový zájazd – Banská Bystrica – okolie – 24. 9. 2017: 

     V nedeľu v skorých ranných hodinách sme sa vybrali na zborový zájazd do Banskej Bystrice 

a Hronseku. Br. farár sa na začiatku cesty pomodlil. Cestou do Banskej Bystrice sme si 

zaspievali niekoľko piesní z ES, s. kaplánka mala ranné zamyslenie a modlitbu. O 09:00h. sme 

sa zúčastnili na službách Božích v Banskej Bystrici, kde nás srdečne privítala s. farárka Slávka 

Koštialová. Po skončení služieb Božích sme si vypočuli históriu CZ. Z kostola sme sa vybrali 

na cintorín, kde sú pochované známe osobnosti ako Ján Botto, Martin Rázus a ďalší. 

Nasledovala prehliadka mestom so sprievodkyňou, ktorá nám priblížila históriu i súčasnosť 

mesta. Po obede sme navštívili Múzeum SNP, v ktorom nám sprievodca priblížil všetky 

udalosti, ktoré sa odohrali. Z Banskej Bystrice sme sa presunuli do Hronseku, kde sme navštívili 

evanjelický artikulárny chrám, v ktorom nás privítala s. zborová farárka Anna Jakušová. 

Porozprávala nám o kostole, i samotnom CZ. Z Hronseku sme cestovali domov. Na výlete nás 

bolo spolu 49 ľudí.  
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VII. Seniorátny futbalový turnaj ŠZS – 30. 9. 2017:  

     sa konal v CZ ECAV Bystré. Zúčastnili sa ho i naši mládežníci, ktorí na tomto turnaji získali 

prvé miesto a tak postúpili na futbalový turnaj o pohár generálneho biskupa. 

 

VIII. Futbalový turnaj o pohár generálneho biskupa – 21. 10. 2017: 

     sa konal Giraltovciach. Futbalového turnaja sa zúčastnili tri mužstvá z cirkevných zborov: 

Giraltovce, Soľ, Stredné Plachtince. Prvý zápas hrali Stredné Plachtince – Soľ: 2:1; druhý zápas 

Giraltovce – Soľ: 3:3; tretí zápas Stredné Plachtince – Giraltovce: 10:3. 1. STREDNÉ 

PLACHTINCE; 2. SOĽ; 3. GIRALTOVCE. 

 

IX. Sadenie stromu reformácie vo filiálke Čaklov – 29. 10. 2017: 
     v 20. nedeľu po Svätej Trojici sa po skončení služieb Božích v Čaklove uskutočnilo sadenie 

stromu reformácie pri príležitosti 500. výročia reformácie. Br. zborový farár Ľ. Kubačka na 

úvod prečítal prvý žalm. Na základe biblického textu hovoril, že nejde len o symboliku sadenia 

stromu, ale že ten, kto má zapustené korene v Ježišovi Kristovi bude ako žalmista vyznáva: 

“Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne…” 

Br. farár – konsenior ŠZS povedal, že tento strom reformácie bude symbolizovať, že tu žijú 

evanjelici augsburského vyznania aj po 500. rokoch od reformácie. Strom reformácie sadili: 

zborový farár, zborová dozorkyňa V. Ďorďovičová, kurátor filiálky Milan Straka, presbyteri: 

Milan Sabovik a Miroslav Jakubov a kostolník Ján Hrivniak. 

 

X. Sadenie stromu reformácie vo filiálke Hlinné – 12. 11. 2017: 

     v 22. nedeľu po Svätej Trojici – v rámci pamiatky posvätenia chrámu – sa po skončení 

služieb Božích v Hlinnom uskutočnilo sadenie stromu reformácie. S. zborová kaplánka Z. 

Kubačková na úvod prečítala prvý žalm. Strom reformácie sadili: zborová kaplánka, zborová 

dozorkyňa V. Ďorďovičová a ďalší prítomní… 

 

XI. Stretnutie spevokolov ŠZS – 29. 11. 2017: 
     sa konalo v poslednú novembrovú nedeľu v našom CZ, o 15:00h. v kostole. Vystúpili 

spevokoly: zo Soli, Vranova, Michaloviec, Kladzian, Merníka, Vyšného Žipova, Hanušoviec, 

Sabinova, Marhane, Zlatého, Bardejova, Kukovej, Chmeľovca. Stretnutie viedla Z. Kubačková. 

 

XII. Úvod knihy o histórii CZ Soľ: „Vy ste soľ zeme“ – 17. 12. 2017: 

     pri príležitosti 500. výročia reformácie sa podarilo s Božou pomocou vydať publikáciu 

o dejinách cirkevného zboru pod názvom: „Vy ste soľ zeme.“, ktorú zostavila Mgr. Zuzana 

Kubačková. Kniha mapuje dejiny cirkevného zboru od jeho vzniku v roku 1620 až po život 

v súčasnosti. Knihu predstavila jej autorka. Prítomných oboznámila s tým, ako vlastne vznikla 

myšlienka spracovať dejiny cirkevného zboru do knižnej podoby a čo všetko takmer ročná 

práca obnášala. Dejiny zboru sú rozpracované v 26 kapitolách, napr. Vznik cirkevného zboru; 

História obce Soľ; Kronika Mateja Rojku (Matej Rojko bol soliansky farár, ktorý v Soli pôsobil 

najmä v 1.polovici 19. stor. Vo svojej kronike veľmi podrobne a autenticky opisuje život 

zboru.); Kanonické vizitácie (počas dejín ich bolo 5, zbor navštívili také osobnosti ako 

superintendent Samuel Nikolai, Pavol Jozeffy, či biskup Dr. Jur Janoška.); Jakob Jakobeus 

(Autor slávneho diela Slzy, vzdychy a prosby slovenského národa, ktorý tu pár rokov pôsobil 

ako farár.); kapitoly o jednotlivých kostoloch (keďže CZ má  4 kostoly – v Soli, Zámutove, 

Čaklove a Hlinnom); kapitoly o dejinách zboru, ktoré sú rozčlenené na niekoľko období; 

kapitoly o evanjelických školách, ktoré existovali v Soli a v Čaklove; Zvony; Stavba zborového 

domu a rekonštrukcia chrámu Božieho v Soli; Oltárny obraz v Soli (Je to jedinečné dielo 

autorky prof. Ing. arch. Janky Krivošovej, PhD., ktoré znázorňuje Ježišovu Kázeň na vrchu, 

ako to opisuje evanjelista Matúš v 5., 6. a 7. kapitole.); Kultúrne pamiatky (ktoré sú vo 

vlastníctve CZ); Hudobná skupina Prázdny kríž a ďalšie. V knihe sú uvedené aj životopisy 
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nielen kňazov pôsobiacich v tomto cirkevnom zbore, ale aj rodákov, ktorí boli či stále sú 

v činnej službe v našej cirkvi.  

     Názov knihy: „Vy ste soľ zeme.“ – nevychádza iba z názvu cirkevného zboru, či obce, ale 

najmä zo slov Pána Ježiša, ktoré vyslovil vo svojej kázni na vrchu. Ako píše autorka vo svojom 

úvode: „Byť soľou zeme neznamená byť obyčajnými, práve naopak – znamená to byť 

výnimočnými v Božích očiach. Takí sú aj evanjelici v cirkevnom zbore Soľ. Nielen tí, ktorí tu 

žili pred rokmi, ale takí sme aj my. Tak ako soľ nestratí svoju chuť, verme, že nikdy neskončí 

ani Božia milosť voči nám. Nebuďme ako kresťania neviditeľní, ale svojimi vlastnosťami, svojou 

vierou a službou Bohu i blížnym dávajme tomuto svetu dobrú príchuť. Dokážme, že nielen 

našim predkom, ale aj nám záleží na duchovných hodnotách a na budovaní pevnej a živej viery. 

Hľadajme Pána Ježiša, aby práve On pridával svojimi darmi našej viere elán a silu do všetkého, 

čo budeme ako „Jeho soľ“ robiť v tomto svete i v tomto cirkevnom zbore.“  

     Obálku, na ktorej sú znázornené všetky štyri kostoly, teda prestavuje cirkevný zbor ako 

celok, pripravila Petra Kmecová. Grafickú úpravu knihy urobili Mgr. Martin Zaťko a Mgr. 

Ľuboš Kubačka. Publikácia bola vydaná s podporou Prešovského samosprávneho kraja.  

     Úryvok zo slova na úvod zborového farára – konseniora Mgr. Ľuboša Kubačku: „Život 

cirkevného zboru od jeho vzniku až po súčasnosť, ale i do budúcnosti by sme mohli vyjadriť 

slovami Pána Ježiša Krista: „Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na 

nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby 

videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ (Mt 5,13.16). Kiež táto 

publikácia prispeje k obohateniu, vzdelávaniu a povzbudeniu vo viere v Boha všetkých, ktorí ju 

budú čítať. Vďaka patrí predovšetkým Pánu Bohu, ale i autorke, že svojim zanieteným 

prístupom, odhodlanosťou a oduševnením napísala túto publikáciu, ktorou nám priblížila to 

najdôležitejšie zo života cirkevného zboru.“  Cena za jeden výtlačok je 12,- Eur.  

                                                                            (Mgr. Zuzana Kubačková – zborová kaplánka) 

 

XIII.  Návštevy a účasti na jednotlivých podujatiach, iné aktivity: 

a/ účasť na seniorálnom konvente ŠZS ECAV – 1. 4. 2017 – Prešov: Predsedníctvo CZ spolu s 

3 delegátmi, (Ľ. Kubačka, V. Ďorďovičová, Š. Hajník, V. Nemcová,  A. Plachá); 

b/ účasť mládežníkov na sen. volejbalovom  turnaji, (2. miesto); 

c/  účasť členov CZ  na Misijných dňoch VD ECAV; 

d/ účasť členov CZ na Dištriktuálnom dni VD ECAV;  

e/ účasť predsedníctva CZ na inštalácii seniora ŠZS; 

f/ účasť členov CZ na seniorálnom dni ŠZS v Sabinove – (55 ľudí); 

g/ účasť zb. farára na 90. výročí od posvätenia chrámu Božieho v Párnici. 

 

XIV. Pracovný program zborového farára, kaplánky a účasť na zasadnutiach farára a 

kaplánky a iné: 

- administratívne záležitosti po celý rok, celá agenda, k tomu patrí i rôzne vybavovanie 

stránok, pastorálnych rozhovorov a iné... 

- pravidelné poradné stretnutia predsedníctva CZ; 

- prípravné stretnutia zb. farára a zb. kaplánky pred rôznymi duchovnými aktivitami; 

Z diára Ľ. Kubačku (okrem bežných povinností): 

Január: 

6.1. Služby Božie Párnica 

8.1. pastorálna návšteva 

9.1. SPK Prešov 

11.1. kantor na pohrebe 

12.1. kantor na pohrebe  

13.1. pastorálny rozhovor 

16.1. seniorálne presbyterstvo Prešov 

30.1. VMV a HV 
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Február: 

6.2. SPK Chmeľov; výročné presbyterstvo 

19.2. pastorálna návšteva; pracovné jednanie 

20.2. kázňové prípravky Lipt. Mikuláš 

21.2. pastorálna návšteva  

23.2. pastorálna návšteva 

27.2. pastorálna návšteva  

Marec:  

13.3. SPK; Hospodársky výbor ŠZS + seniorálne presbyterstvo  

18.3. stretnutie neordinovaných pracovníkov 

19.3. stretnutie žien  

20.3. správa o hospodárení ŠZS 

21.3. projekt na VÚC 

22. 3. pracovné stretnutie 

25.3. pohovor pred sobášom 

27.3. daňový úrad, sociálna poisťovňa – zborové záležitosti 

28.3. Večera Pánova v domácnosti  

29.3. pracovné stretnutie 

30.3. VP v domácnosti, pastorálna návšteva  

Apríl:  

1.4. seniorálny konvent Prešov 

3.- 6.4. – pôstny modlitebný týždeň 

8.4. seniorálny volejbalový turnaj Giraltovce 

11.4. Večera Pánova v domácnosti 2x 

12.4. Večera Pánova v domácnosti 3x 

15.4. Večera Pánova v nemocnici 4x ; pastorálna návšteva 

Máj: 

1.5. Valné zhromaždenie ZED Tále 

4.5. Prešov pracovné stretnutie 

5.5. súťaž Duchovná pieseň Martin 

8.5. stretnutie dorastu Marhaň 

9.5. kandidačné presbyterstvo; zborové presbyterstvo  

15.5. seniorálne presbyterstvo Prešov 

19.5. pohovor pred krstom 

22.5. VPK Zvolen 

28.5. služby Božie v Párnici 

29.5. pracovné stretnutie 

30.5. pohovor pred krstom 

Jún: 

8.6. hospodársky výbor 

15.6. pastorálna návšteva 

18.6. služby Božie v Trebišove + vedenie konventu 

19.6. SPK Chmeľovec; pastorálna návšteva 3x; pracovné jednanie 

20.6. pohovor pred sobášom; kantor na pohrebe 

28.5. ESŠ Prešov pracovné stretnutie  

Júl:  

27.7. VÚC Prešov 

August: 

Príprava zborových dní 

27.8. pastorálna návšteva 

28.8. presbyterstvo  

September: 
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Organizácia zborových dní 

4.9. posedenie po zborových dňoch 

8.9. stretnutie s predsedníctvom ŠZS 

11.9. seniorálne presbyterstvo 

14.9. pohovor pred sobášom 

17.9. inštalácia seniora ŠZS Marhaň 

18.9. SPK Prešov; pohovor 

Príprava zborového zájazdu do Banskej Bystrice 

25.9. valné zhromaždenie ZED Banská Bystrica 

30.9. futbalový turnaj ŠZS Bystré 

Október: 

26.9. Hospodársky výbor 

28.9. seniorálny deň ŠZS Sabinov 

30.9. zborové presbyterstvo 

31.9. VÚC Prešov 

November: 

6.11. SPK Hlinné 

11.11. služby Božie v Párnici 

12.11. Služby Božie v Párnici 

13.11. seniorálne presbyterstvo 

Práca na grafickej úprave knihy o dejinách zboru 

23.11. kandidačné presbyterstvo Michalovce a Pozdišovce 

27.11. DPK Spišská Belá 

December:  

6.12. pastorálna návšteva + VP  

10.12. pracovné stretnutie 

11.12. stretnutie s predsedníctvom ŠZS 

12.12. prisluhovanie Večere Pánovej v domácnosti 

13.12. prisluhovanie Večere Pánovej v domácnosti 2x; kantor na pohrebe 

Príprava slávnosti 40.výročia posvätenia chrámu Božieho v Čaklove 

Príprava adventného koncertu 

 

Z diára Z. Kubačkovej (okrem bežných povinností + počas celého roka príprava knihy o CZ): 

Január:  

6.1. služby Božie v Pribete a Dvoroch nad Žitavou 

9.1. SPK Prešov 

12.1. pastorálny rozhovor 

14.1. VMV ŠZS Marhaň 

17.1. pastorálna návšteva v nemocnici 

23.1. pastorálna návšteva 

24.1. príprava ekumenického stretnutia s katolíckymi farármi 

25.1. klasifikačná porada ZŠ Zámutov 

26.1. pracovné stretnutie Čaklov 

27.1. pracovná večera 

28.1. spoločné korčuľovanie s detskou besiedkou 

30.1. VMV Soľ 

Február: 

5.2. služby Božie v Pribete 

6.2. presbyterstvo 

8.2. pastorálny rozhovor 

10.2. hospitačná návšteva ZŠ Čierne nad Topľou 

13.2. pastorálny rozhovor 
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20.2. pastorálna návšteva 

Marec: 

3.3. pracovné stretnutie; pohovor pred krstom 

Príprava stretnutia žien 

12.3. pastorálna návšteva 

13.3. SPK Šarišské Bohdanovce 

14.3. pohovor pred krstom; pohovor pred sobášom 

18.3. školenie laických pracovníkov 

21.3. pracovné stretnutie  Vranov 

22.3. prisluhovanie VP v domácnosti 2x; pastorálny rozhovor 

27.3. rodičovské stretnutie s rodičmi konfirmandov 

31.3. biblická olympiáda Prešov 

Apríl: 

Príprava seniorálneho kola súťaže Duchovná pieseň 

Príprava veľkonočného vystúpenia detí 

7.4. pôstne stretnutie žien 

8.4. stretnutie mamičiek Kuková 

9.4. SPK Hanušovce 

11.4. prisluhovanie VP v domácnosti 

12.4. prisluhovanie VP v domácnosti 

13.4. prisluhovanie VP v domácnosti 

16.4. pastorálna návšteva 

22.4. seniorálne kolo súťaže Duchovná pieseň 

26.4. pastorálna návšteva 

Máj:  

1.5. pastorálny rozhovor  

5.5. celoslovenské kolo súťaže Duchovná pieseň 

9.5. kandidačné presbyterstvo 

Príprava konfirmácie 

Jún:  

2.6. pohovor pred krstom 

Príprava programu na Deň detí 

18.6. volebný konvent 

19.6. SPK Chmeľovec 

28.6. pastorálny rozhovor 

30.6. rozlúčková besiedka – prespávačka v zborovom dome 

Júl: 

1.7. pohovor pred krstom 

Príprava seniorálneho dňa v Sabinove – VMV ŠZS 

3.7. pohovor pred krstom; pohovor pred sobášom 

19.-24. zájazd do Nemecka 

Príprava detského letného tábora 

August: 

12.8. pohovor pred krstom 

14.8. pohovor pred krstom 

Príprava zborových dní 

September: 

4.9. posedenie po zborových dňoch 

11.9. pohovor pred sobášom 

12.9. pohovor pred sobášom 

19.9. zasadnutie VMV ŠZS v Sabinove 

Príprava zborového dňa 
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Október: 

9.10. SPK Hencovce 

28.10. seniorálny deň Sabinov 

Finalizácia knihy o CZ 

November: 

6.11. SPK Hlinné 

8.11. pohovor pred krstom 

Grafická úprava knihy 

Príprava seniorálneho stretnutia spevokolov 

26.11. Stretnutie spevokolov ŠZS 

27.11. DPK Spišská Belá 

December: 

Príprava adventného stretnutia pre deti 

2.12. pohovor pred krstom 

3.12. adventné stretnutie detí 

Pečenie oplátok v Soli  

11.12. posedenie VMV ŠZS Giraltovce 

12.12. prisluhovanie VP v domácnosti 3x 

13.12. prisluhovanie VP v domácnosti 2x 

15.12. prisluhovanie VP v domácnosti 2x 

Príprava vianočného časopisu 

Organizácia roznášania oplátok v Soli 

Príprava úvodu knihy o CZ 

Príprava vianočného programu v Soli, pre Hlinné a Zámutov 

 

13. PASTORÁLNA ČINNOSŤ 
 

- v r. 2017 bola vykonávaná v rámci možností, keďže vnútromisijná práca v cirkevnom zbore 

je pestrá a všetko si vyžaduje čas na prípravu i realizáciu misijných aktivít i ďalšej všestrannej 

agendy, ktorú bolo treba vybaviť. Vďaka Pánu Bohu sme mohli navštíviť viacerých bratov 

a sestry, či už doma, v Domove dôchodcov, v nemocnici. Vnímame, že táto práca je dôležitá, 

vyžaduje si aj viacej času na pastorálne návštevy. Pastorálna činnosť je obohatením pre tých, 

s ktorými sa stretneme, mnohí otvorene hovoria o svojich starostiach, problémoch, ťažkostiach, 

bolesti, smútku. Pri pastorálnych návštevách sa ľudia vyrozprávajú a vnútorne sa im uľaví, že 

mohli vyznať všetko s čím zápasia. 

 

14. MIMOZBOROVÁ ČINNOSŤ ZB. FARÁRA A ZB. KAPLÁNKY 
 

 zborový farár: konsenior ŠZS, náhradný sudca generálneho súdu. 

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

seniorálna koordinátorka súťaže „Duchovná pieseň“. 

 

15. EVANJELICKÁ TLAČ 
 

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

 1x bol vydaný zborový časopis k Vianociam 2017: Soliansky evanjelik. 

 internetová zborová stránka: www.wp.ecavsol.sk – spravuje Ľ. Kubačka – zb. farár.  

16. ZBOROVÝ ARCHÍV – KNIŽNICA 
 

 zborový archív je usporiadaný; 

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

http://www.wp.ecavsol.sk/
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 zborovú kroniku vedie Z. Kubačková – zb. kaplánka. 

 inventár zboru je kontrolovaný inventárnou komisiou, ktorá na výročnom presbyterstve 

podáva správu o kontrole s návrhom na schválenie zborovým presbyterstvom.  

 

17. POČET ČLENOV V CIRKEVNOM ZBORE K 31.12.2017: 1077. 
 

 Soľ: 389  

 Čaklov: 340  

 Zámutov: 169  

 Hlinné: 127 

 Zlatník: 27 

 Jastrabie: 23 

 Rudlov: 2 

 

18. PLÁN DUCHOVNÝCH AKTIVÍT NA R. 2017: 
 

1. STRETNUTIE ŽIEN – (19.03.2017 – 15:00h. – Zb. dom Soľ) 

2. PÔSTNY MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ (04.04.–07.04.2017 – kostol) 

3. KONFIRMÁCIA – (28.05.2017 – kostol Soľ) 

4. DEŇ DETÍ – (11.06.2017 – Soľ) 

5. TÚRA – (17.06.2017) 

6. STRETNUTIE KONFIRMANDOV PO 50r. – (25.06.2017 – kostol Soľ) 

7. BIBLICKÝ TÁBOR PRE DETI – (7/2017 – Zb. dom Soľ) 

8. BIBLICKÝ TÁBOR PRE DORAST A MLÁDEŽ – (8/2017 – Zb. dom Soľ) 

9. ZBOROVÉ DNI – (01. - 03.09.2017 – Soľ) 

10. ZBOROVÝ ZÁJAZD – (Srbsko) 

11. STRETNUTIE SENIOROV – (22.10.2017 – kostol Soľ) 

12. ADVENTNÉ STRETNUTIE PRE DETI – (04.12.2017 – Zb. dom Soľ) 

13. ADVENTNÝ KONCERT – (17.12.2017 – kostol Soľ) 
 


