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I. DUCHOVNÝ ŽIVOT CZ V R. 2014 

 

1. BIBLICKÝ ÚVOD 

 

Ezd 8,21-23: „Tam pri rieke Ahave som vyhlásil pôst, aby sme sa pokorili pred svojím 

Bohom a vyprosili si od Neho priaznivú cestu pre seba, pre svoje deti aj pre svoj 

majetok,  lebo som sa hanbil žiadať od kráľa vojsko a jazdcov, aby nám pomáhali pred 

nepriateľmi na ceste, veď sme povedali kráľovi: Ruka nášho Boha je nad všetkými, čo Ho 

úprimne hľadajú, ale Jeho moc a hnev je proti všetkým, čo Ho opúšťajú.“ 

 

Nábožné kresťanské zhromaždenie, milí konventuáli, milí bratia a milé sestry v Pánovi 

Ježišovi Kristovi! 

     Sú chvíle v živote, kedy je dobré zhodnotiť to, čo sme prežili. Objektívne sa pozrieť na to, 

čo bolo pozitívne a v tom ďalej pokračovať. No treba aj vnímať tú negatívnu stránku života, 

ktorá nám spôsobuje aj konkrétne problémy a starosti. Lebo nič nie je iba dokonalé a dobré. 

Vždy sa nájde aj niečo, čo sme neurobili dobre, nedotiahli do konca, boli ľahostajní, alebo 

príliš sebeckí a tým sme ublížili aj iným. Je potrebné to vnímať, zamyslieť sa nad tým, 

oľutovať to, poprosiť o odpustenie a poučiť sa do ďalšej etapy života. 

     Biblický text z knihy Ezdráš hovorí o príprave na cestu určitej časti Izraelského národa. 

Izraelský národ sa chystá na cestu domov z babylonského zajatia. Ezdráš si reálne uvedomuje, 

že cesta je náročná a dlhá. Miestami aj veľmi nebezpečná, lebo na ceste číhali aj rôzni 

nepriatelia. Kňaz a zákonník Ezdráš ako jeden zodpovedný človek toto všetko vníma 

a rozmýšľa, ako sa čo najlepšie pripraviť na cestu. Meno Ezdráš v preklade znamená – Boh 

pomáha. A tak aj samotné meno napovedá, ako si asi Ezdráš bude počínať.  

     Na jednej strane sa hanbil od kráľa Artaxerxa žiadať vojsko a jazdcov, aby im pomáhali. 

Na druhej strane však uisťovali kráľa, že ruka Boha je nad všetkými. A tak by sa to javilo pre 

kráľa ako paradox. Čo teda urobiť? Ako sa najlepšie pripraviť na cestu do Jeruzalema? 

 

1. PÔST A MODLITBA... 

     Pri rieke Ahave – Ezdráš vyhlásil pôst – „... aby sme sa pokorili pred svojím Bohom 

a vyprosili si od Neho priaznivú cestu pre seba, pre svoje deti aj pre svoj majetok...“ 
Najlepšie riešenie, aké len mohol kňaz Ezdráš zvoliť.  

     Ak však chceme aj my ako spoločenstvo tohto CZ vykročiť na ďalšiu cestu – aj my sa 

potrebujeme postiť, pokoriť sa pred Bohom a v modlitbe vyjadriť spoločnú vôľu, ako ďalej. 

No však s pokornou prosbou, Bože, nech sa deje Tvoja svätá vôľa. Prosíme Ťa o priaznivú 

cestu pre celé toto spoločenstvo, pre naše rodiny, pre naše deti, aj pre majetok nášho 

cirkevného zboru.  

     Možno sa aj my pýtame, ako ďalej v našom CZ? Ako sa čo najlepšie pripraviť na cestu do 

toho nebeského Jeruzalema? Ako sa čo najlepšie pripraviť aj na nepriaznivé časy a tvrdé 

úseky cesty? Na koho sa budeme spoliehať? Budeme pýtať pomoc od nejakých bohatých 

ľudí? Budeme sa spoliehať na seba? Alebo sa tiež pokoríme a skloníme v modlitbe a budeme 

dôverovať Bohu? 

 

2. SPOĽAHNUTIE SA NA BOHA... 

     Aj nás nie jeden raz napadnú rôzne pochybnosti. O Bohu, o ľuďoch, o tom, či dané 

skutočnosti zvládneme. Kňaz Ezdráš vyznáva, že sa hanbil pýtať od kráľa pomoc vo forme 

vojska a jazdcov. To by bolo možno najjednoduchšie riešenie. Ale kde by bol Boh? Kdesi na 

okraji? 

     Kňaz Ezdráš si uvedomoval, že tadiaľ cesta nevedie. To, čo je veľmi dôležité, je spoľahnúť 

sa na Boha. Úplne sa oddať pod Jeho vedenie a ochranu a požehnanie na ceste.  
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     A to je výzva aj pre toto spoločenstvo CZ, pre naše rodiny, aby sme sa spoľahli vo 

všetkých oblastiach života jedine na Pána Boha. Tým dáme jasne najavo na kom nám 

skutočne záleží. 

 

3. NEPRIATELIA NA CESTE... 
     Treba však mať na pamäti, tak ako kňaz Ezdráš, že na našej ceste sa vyskytujú nepriatelia. 

Tí, ktorí chcú škodiť. My vieme, že aj na ceste do toho nebeského Jeruzalema je nepriateľ – 

diabol, ktorí sa snaží na tejto ceste čo najviac škodiť. Satan spochybňuje autoritu Boha, Jeho 

slovo. Zvádza mnohých, aby sa odklonili od Boha, aby v Neho neverili. Vytvára tlak, aby 

ľudia robili to, čo nie je podľa Biblie normálne, aby posúvali hranice, ktoré stanovil Boh 

a považovali ich za úplne normálne. Ospravedlňujeme sa tým, že nás sa to netýka, alebo že je 

taká doba. Ako náhle ostávame ticho a nechávame sa zviesť, tým pádom diabol nad nami 

víťazí. Pozor na toho starého nepriateľa, aby nás nedoviedol do zatratenia a nás úplne 

nezničil. 

 

4. BOH JE NAD VŠETKÝMI... 

     To, čo nielen mnohým ľuďom aj tejto doby chýba, ale aj nám kresťanom je, že nie vždy si 

myslíme, alebo sa stotožňujeme, že Boh je nad všetkým. A to je veľká chyba, ktorú robíme.   

      V Božom slove však čítame: „Ruka nášho Boha je nad všetkými, čo Ho úprimne 

hľadajú...“ Mohli by sme povedať, že je to aj takým zasľúbením pre tých, ktorí Boha 

úprimne a zo srdca hľadajú. Položme si otázky: Ale naozaj Pána Boha úprimne hľadáme aj 

v živote CZ, pri rôznych duchovných aktivitách? Čo je dôvodom nášho chodenia do 

spoločenstva? Aké pohnútky máme? 

     V 21. storočí sa hľadajú iné veci – to ostatné. Ľudia hľadajú šťastie, alebo šťastný život 

v peniazoch, v postavení, v popularite, v moci a sláve. I vo veciach, ktoré sú nebiblické, 

hriešne, zlé a človek tejto doby sa ich snaží zlegalizovať a urobiť normálnymi.    

     Pán Ježiš v rečiach na vrchu hovorí: „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho 

spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ (Mt 6,33) 

     Snažme sa hľadať aj v živote CZ najprv Pána Boha, Jeho spravodlivosť a všetko ostatné 

nám bude pridané. Netrápme sa príliš o veci, ktoré sa týkajú hospodárenia. Nebojme sa 

púšťať aj do väčších projektov s Božou pomocou. Buďme si istí, že On je nad všetkým a iba 

On jediný vidí všetko z úplne inej perspektívy ako my ľudia. Len sa naňho spoľahnime 

a prosme Ho, aby nám Jeho ruka žehnala i naďalej a všetko bude tak, ako má byť!   

 

5. BOŽIA MOC A HNEV... 

     Je proti všetkým, čo Ho opúšťajú. Mnohí opúšťajú rady kresťanov len preto, že sa im 

niečo nepáčilo, alebo že mali s niekým problém, alebo ich Božie slovo neoslovuje. To, čo 

človek môže najhoršie urobiť, je opustiť Pána Boha. Tým úplne zavrhnú Toho, ktorý dáva 

život. Toho, ktorý vo svojom Synovi – Pánovi Ježišovi Kristovi nás zachránil a spasil. Ale 

potom si musí taký človek uvedomiť, že sa bude musieť podrobiť Božej moci a Jeho hnevu, 

a prijať Boží spravodlivý rozsudok. 

     Božia moc a Jeho hnev je preto proti všetkým, ktorí Ho opúšťajú. Nech je našou úlohou 

volať ľudí, a najmä svojich, do spoločenstva CZ, aby sa vrátili a začali žiť opäť duchovne. 

Prijmime výzvu z Písma Svätého: „Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo 

zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň.“    
      Milí konventuáli, bratia a sestry, máme pred sebou ďalšiu časť cesty pred sebou. Chceme 

ísť v pokore a v modlitbe si vyprosiť od Pána Boha priaznivú cestu pre náš cirkevný zbor, pre 

naše rodiny, pre nás samotných. Vo všetkom sa spoliehajme na Pána Boha. Uvedomujúc si aj 

to, že na tejto ceste, ktorou pôjdeme, je aj starý nepriateľ, ktorý by nás chcel zničiť. Lenže 

Boh je nad všetkými, čo Ho úprimne hľadajú. Pozor však aj nad tých, ktorí Ho opúšťajú, nech 

nie sú nám ľahostajní. Boh vám všetkým žehnaj. Amen. 
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2. BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT 

- je najväčšou súčasťou v živote nášho CZ. Bohoslužobný život odzrkadľuje nielen počet ľudí 

na službách Božích, ale aj to, aké to spoločenstvo v chráme je, akí ľudia sú v ňom. Či sú 

v spoločenstve len ľudia v dôchodkovom veku, alebo sú v ňom aj deti, dorast, mládež, rodiny, 

mladí ľudia, či ľudia v strednom veku. Aké sú služby Božie obsahovo? Sú povzbudzujúce? 

Naplňujúce? Všedné, neoslovujúce? Nič nám nedávajúce? Radi sa na ne vraciame?  

- to, aké to spoločenstvo je, nezáleží len na kňazovi, kantorovi, či kostolníkovi! To záleží aj 

od Vás, s akým úmyslom prichádzate do nedeľného spoločenstva. Či tam chodíte s radosťou, 

s nadšením, s chuťou, slobodne a dobrovoľne. Alebo do spoločenstva chodia ľudia 

z povinnosti, zo zvyku, bez nadšenia, s tým, že kedy už bude koniec...  Skúsme sa nad tým 

úprimne zamyslieť. A ak je naše chodenie do spoločenstva bez záujmu, skúsme s tým niečo 

urobiť a hľadať spôsob, ako to spoločenstvo obohatiť osobne, už len tým, že sa budem tešiť, 

keď budem mať ísť do chrámu. 

- veľa krát pozeráme na bohoslužobný život podľa svojho vnútorného pocitu, na ktorom nám 

veľmi záleží, ktorému prikladáme veľký dôraz. Lenže tieto pocity sú neraz skresľujúce 

a vedúce nás k rozličnému uvažovaniu, len nie k sústredeniu sa nad Božím slovom. Nechajme 

pôsobiť Pána Boha, pretože nevieme, akým spôsobom sa dotkne i nás vnútorne. 

Neodmietajme obsah – Božie slovo, ktoré sa nám zvestuje na službách Božích – kvôli nášmu 

zvláštnemu postoju. 

- všetko prepočítavame matematicky a pozeráme sa väčšinou len na to, koľko nás je 

v spoločenstve. Predovšetkým by sme mali pozerať a sústrediť sa na obsah služieb Božích. Na 

to, čo – alebo kto je dôvodom nášho spoločenstva na službách Božích.  

- chcem poďakovať Pánu Bohu za tých, ktorí pravidelne tvoria živé spoločenstvo s Pánom 

Ježišom Kristom nielen osobitne - ako sami za seba, ale aj ako rodiny. Chcem vyzvať 

všetkých vás, ktorí chodíte do chrámu, aby ste volali ľudí aj vo svojich rodinách. Hľadali 

spôsob, ako im povedať, čo pre vás služby Božie znamenajú, aké požehnanie pre vás 

prinášajú. Poukazujte im na zmysel a dôležitosť aj ich účasti v nedeľnom spoločenstve, 

pretože každý člen CZ má svoje miesto v chráme. Chrám Boží nie je o „dokonalých“, 

„svätých“ a „samospravodlivých“, ale aj v ňom sa len stretávajú hriešni ľudia, ktorí však 

očakávajú, že Boh zo svojej milosti nás všetkých bez rozdielu prijíma. 

 

PRÍPRAVA SLUŽIEB BOŽÍCH: 

je vykonávaná so systematickou prípravou. Príprava sa netýka len kázní, ale celkového 

programu služieb Božích.  

KÁZNE: 

v r. 2014 sa kázne pripravovali v písomnej forme, na 12. – 15. min. Biblické texty ku kázni 

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

 

VÝBER PIESNÍ: 

bol vykonávaný nie náhodne, ale účelovo a zodpovedne k danej nedeli, či sviatku, a aj piesne 

dotvárali celkový obsah konkrétnych služieb Božích. Opäť chcem oprávnene kvitovať hru 

obidvoch kantorov, ktorá dôstojne dotvára služby Božie aj po hudobnej stránke.  

 

ČAS BOHOSLUŽIEB: 

bol podľa schváleného zborového štatútu. Nastali aj určité zmeny – kvôli iným duchovným 

aktivitám v CZ, alebo mimo neho. 

 

SLÚŽILI NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH: 

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

 Pri rôznych príležitostiach slúžili aj pozvaní duchovní: 
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Mgr. Helena Benková – ev. a. v. farárka; Prof. Július Filo – emeritný generálny biskup; Mgr. 

Slavomír Sabol – biskup VD ECAV; Mgr. Peter Mihoč - tajomník biskupa VD ECAV.  

 Dominika Štofová – čítané služby Božie. 

 

V RÁMCI SLUŽIEB BOŽÍCH VYSTUPOVALI: 

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

 dorast – mládež (Veľká noc, konfirmácia, Zborové dni, pamiatka posvätenia chrámu 

v Čaklove, Vianoce);  

 zborový spevokol;  

 skupina Prázdny kríž;  

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

Sotáková, Daniel Soták, Anna Sotáková z CZ Merník; Henrieta Piňosová. 

 čítanie pašií: Denisa Polahárová, Timea Peržeľová, Martina Michalíková, Nora Mikčová, 

Mária Kachmanová, Dominika Štofová, Klaudia Jakubová, Jana Jakubová, Matej Matta, 

Slavomír Matta, Alexandra Jenčová, Lenka Jenčová, Eva Jenčová, Lukáš Krištan. 

 príhovory zborovej dozorkyne Viery Ďorďovičovej - (konfirmácia; stretnutie 

konfirmandov po 50r.; pri uvedení kroniky M. Rojku; zborové dni; pamiatka posvätenia 

chrámu v Čaklove, na pohrebe presbytera Miloslava Hajníka.) 

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

zboru v roku 2014. 

BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT – SLUŽBY BOŽIE - Tabuľka č. 1 

3. SVIATOSTI 

A/ KRST SVÄTÝ: 

 je sviatosťou, ktorú ustanovil Pán Ježiš Kristus pred svojím vstúpením na nebesá. Krst 

svätý je veľmi dôležitý pre spasenie. V rámci Krstu svätého dochádza k obmytiu od 

dedičného hriechu a k prijatiu do kresťanskej cirkvi. Pokrstené dieťa sa stáva členom 

konkrétneho cirkevného zboru. Preto je veľmi dôležité, aby rodičia dávali pokrstiť svoje 

deti.  

 chcem poukázať na tie rodiny, ktoré prichádzajú so svojimi deťmi do chrámu, lebo to 

považujú za veľmi dôležité, a tak povzbudiť tých rodičov s deťmi, aby sa pridali 

a pokladali za potrebné dieťa viesť k Pánu Bohu. „Ruka nášho Boha je nad všetkými, čo 

Ho úprimne hľadajú, ale Jeho moc a hnev je proti všetkým, čo Ho opúšťajú.“  
 miesto krstu: kostol.  

 spôsob krstu: len počas služieb Božích.  

 v r. 2014 sme mali viacej krstov, ako v r. 2013.  

       

KRST SVÄTÝ - Tabuľka č.2 

ROK deti dospelí spolu 

chlapci dievčatá 

2013 4 3 0 7 

2014 5 9 0 14 

ROK HLAVNÉ NEŠPORNÉ RANNÉ PÔSTNE 

večierne 

ADVENTNÉ 

večierne 

MLÁDE 

ŽNÍCKE 

DETSKÉ 

 

SPOLU Pôstny 

modlit. 

týž. 

 

2013 225 15 0 15 12 1 1 269 1 

2014 233 14 3 16 12 0 1 279 1 
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B/ VEČERA PÁNOVA: 

 je veľmi dôležitá sviatosť, ktorú ustanovil Pán Ježiš Kristus, ktorý povedal: „Vezmite 

a jedzte! Toto je moje telo. Pite všetci z neho! Lebo toto je moja krv, ktorá sa vylieva za 

mnohých na odpustenie hriechov.“ (Mt 26,26.28)  

 pred Večerou Pánovou je veľmi dôležité činiť pokánie. Zamyslieť sa nad svojím životom 

vo svetle Božieho slova i vo svetle Božích prikázaní a určite každý jeden z nás uvidí, že 

veď aj ja som len hriešnik, ktorý potrebuje Božiu milosť. Ak však túto Božiu milosť berie 

vážne a váži si ju, tak hneď pochopí, že sa potrebuje pokoriť pod mocnú Božiu ruku. To 

svoje „ja“, egoizmus je potrebné zraziť a vidieť práveže na sebe, veľa toho, čo je zlé, 

hriešne, čo pred Pánom Bohom nemôže obstáť. Tí, ktorí na sebe nevidia nič zlé,  

v takýchto ľuďoch nie je niečo v poriadku, nie je to normálne. Povýšeneckosť, pýcha, 

namyslenosť, nenávisť neraz víťazí nad láskou, prijatím, odpustením. A to je veľmi zle! 

 vyzývam všetkých, aby sa zmierili s tými, s ktorými sú v zlých rozhádaných vzťahoch. 

Hľadajme spôsob, ako prelomiť v sebe nenávisť, zlobu, pýchu, a zmeniť ju na pokoru, 

pokánie a zmierenie. Toto je kresťanské konanie. Zatvrdilosť, hnev, nenávisť – to  

s kresťanstvom nemá nič spoločné. Vnímajme pritom všetkom text z evanjelia: „Vtedy 

pristúpil Peter a spýtal sa Ho: Pane, keď sa brat previní proti mne, koľko razy mu 

odpustiť? Až do sedem razy? Ježiš mu odpovedal: Nehovorím ti, že až do sedem razy, 

ale až do sedemdesiatkrát sedem razy! Tak i môj Otec nebeský urobí vám, ak 

neodpustíte zo srdca, každý svojmu bratovi jeho previnenia.“ (Mt 18,21-22.35) 

 Večera Pánova so spoveďou sa prisluhovala v rámci služieb Božích: 4. pôstna nedeľa, 

Zelený štvrtok, Veľký piatok, 4. nedeľa po Veľkej noci, konfirmácia, 10. nedeľa po Svätej 

Trojici – kajúca, zborové dni, 2. adventná nedeľa, adventná večiereň, 4. adventná nedeľa. 

Zámutov: 5x; Čaklov: 5x, Soľ: 8x, Hlinné: 3x. 

 v domácnostiach na nešporných službách Božích - 4 krát; 

 v chráme Božom mimo služieb Božích - 1 krát. 

 okrem chrámu sa Večera Pánova so spoveďou prisluhovala v domácnostiach, a raz i 

v Domove dôchodcov v Strážskom. 
 

PRISLUHOVANIE VEČERE PÁNOVEJ V KOSTOLE- Tabuľka č. 3 

CZ ECAV MUŽI ŽENY SPOLU 

SOĽ 283 350 633 

ČAKLOV 152 256 408 

ZÁMUTOV 83 136 219 

HLINNÉ 62 59 121 
 

  

    

    

VEČERA PÁNOVA – Tabuľka č. 4    

 

ROK chrám Nemocnica Domov 

dôchodcov 

doma  

spolu 

Muži ženy muži Ženy Muži ženy muži ženy 

2013 706 942 0 0 0 1 15 21 1685 

2014 580 801 0 0 1 0 18 34 1434 

   

4. KONFIRMÁCIA 

 je slávnosťou, počas ktorej mladí kresťania vyznávajú sami za seba vieru v Trojjediného 

Pána Boha, a tak potvrdzujú svoju krstnú zmluvu. Vďaka Pánu Bohu, že v našom 

cirkevnom zbore máme každý rok konfirmáciu. Chcem však poukázať na to, že 

konfirmácia nie je rodinná záležitosť, ale celo – zborová. Preto chcem vyzvať všetkých 

členov CZ, nielen z matkocirkvi, ale aj z filiálok, aby si uvedomili, že je potrebné, aby 
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som sa zúčastnil tak dôležitej slávnosti a bol príkladom aj pre tých, ktorí sú konfirmovaní. 

Netreba si myslieť, že keď je konfirmácia, miesto je iba pre rodiny. Miesta v chráme je 

dosť pre všetkých.  

 apelujem na rodičov konfirmandov, aby zodpovedne pristupovali k tomu, čomu sa 

zaviazali svojimi vlastnoručnými podpismi na prihláške na konfirmačnú prípravu 

a súhlasili s podmienkami a absolvovaním konfirmačnej prípravy. Medzi ne patrí účasť na 

biblickej hodine pre dorast i pravidelná účasť na nedeľných službách Božích. Svojím 

podpisom ste potvrdili: „Záväzne prehlasujeme, že budeme aktívne počas konfirmačnej 

prípravy nášho dieťaťa napĺňať  náš sľub, ktorým sme sa spolu s krstnými rodičmi 

zaviazali pri krste, súhlasíme s podmienkami prípravy...“ Preto vás žiadam, aby ste si za 

tým, čo prehlasujete aj úprimne stáli. Urobte nápravu a posielajte svoje deti na biblickú 

hodinu a spolu s nimi ako rodičia príďte i do nedeľného spoločenstva v chráme.  

 slávnosť konfirmácie bola 01.06.2014 – v nedeľu po Vstúpení. 

 v r. 2014 sme mali aj konfirmáciu dospelého. Konfirmácia bola vykonaná v rámci služieb 

Božích v matkocirkvi v Soli - 30. marca 2014 v 4. pôstnu nedeľu. 

 od septembra 2014 máme v 1. ročníku konfirmačnej prípravy 6 katechuménov;  3 chlapci,  

3 dievčatá. Soľ: 2; Čaklov: 1; Zámutov: 2; Hlinné: 1. 

 v 2. ročníku konfirmačnej prípravy 11 konfirmandov;  4 chlapci,  7 dievčat. Soľ: 2; 

Čaklov: 6; Hlinné: 3. 

 

KONFIRMÁCIA - Tabuľka č.5 

ROK deti dospelí spolu 

chlapci dievčatá 

2013 6 8 1 15 

2014 2 2 1 5 

 

5. PRIHLÁSENÍ A ODHLÁSENÍ Z CIRKEVNÉHO ZBORU 

 PRIHLÁSENÍ DO CIRKEVNÉHO ZBORU: 9 členov. 

 SOĽ: Ing. Vladimír Ďorďovič, Ing. Pavlína Ďorďovičová, Ing. Vladimír Ďorďovič 

ml., Ing. Zuzana Ďorďovičová, Ing. Petra Drobuliaková. 

 ČAKLOV: Vladimír Palenčík. 

 ZÁMUTOV: Michaela Venglovičová, Ella Venglovičová, Katarína Venglovičová. 

Dôvodom prihlásených bolo prisťahovanie sa do CZ.  

 ODHLÁSENÍ Z CIRKEVNÉHO ZBORU: 60 členov.     
 SOĽ: 4; ČAKLOV: 10; ZÁMUTOV: 4; HLINNÉ: 7. Spolu 25 členov. Dôvodom 

odhlásenia z CZ bolo odsťahovanie sa kvôli rodinným, pracovným dôvodom. 

 V kartotéke CZ pri spisovaní členov boli zapísaní aj inoveriaci. V cirkevnej ústave ECAV 

je zadefinované v článku 5 (1): „Členstvo v Evanjelickej cirkvi sa nadobúda krstom alebo 

prijatím do cirkvi, kto bol pokrstený v inej kresťanskej cirkvi.“ Z uvedeného dôvodu 

nemôžeme inoveriacich evidovať ako členov CZ. Spolu: 35 ľudí. 

 

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. 2014 sme mali oproti r. 2013, o dva sobáše viacej. Stačí si pozrieť štatistickú tabuľku 

za dva uplynulé roky a vidíme, že prevládajú v našom cirkevnom zbore krížne 

manželstvá. Týmto však nechcem posudzovať, alebo nejako degradovať takto uzavreté 

manželstvá. Skôr však chcem poukázať na problémy, ktoré vznikajú nielen pri uzavretí  
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krížnych manželstiev, ale aj v ich spoločnom manželskom živote v otázkach, ktoré sa 

týkajú vyznania. A to je problém, ktorý sa často neberie až tak do úvahy, ale ukáže sa, 

keď príde konkrétna situácia a treba sa dohodnúť v akej cirkvi sa bude napr. krstiť, atď. 

Chcem preto vyzvať tých, ktorí takéto starosti musia riešiť, aby ich riešili citlivo, 

dôstojne, s chladnou hlavou a s rozumom.  

 chcem vyzdvihnúť príkladné manželstvá, rodiny, ktoré sa nájdu, či už v matkocirkvi, 

alebo na filiálkach, ktoré sa aktívne zapájajú do zborového života, prichádzajú do 

nedeľného spoločenstva pravidelne, lebo to považujú za prioritné a veľmi dôležité. 

A týmto chcem pozvať tie rodiny, ktoré si nenachádzajú cestu do chrámu, aby prišli medzi 

nás a vnímali aj oni, že spoločenstvo v chráme je veľmi dôležité aj pre ich rodinu.   

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

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

konajú prípravy i pastorálne pohovory so snúbencami. 

  

SOBÁŠE - Tabuľka č.6 

 

 

 

 

 

B/ POHREBY: 

 sú smutnou záležitosťou nielen pre pozostalú rodinu, ale aj pre CZ. V r. 2014 prišli aj 

nečakané úmrtia, ktoré zasiahli do radov presbyterstva i našej mládeže. Iste je nám to 

z ľudského hľadiska veľmi ľúto, bolí to. Ale z pohľadu a perspektívy vzkriesenia 

a večného života je to istá nádej pre všetkých smútiacich. Pretože vieme, že sme tu len 

prechodnými hosťami, ale ono – trvalé miesto máme v nebesiach. A tým sa 

povzbudzujeme aj pri každej pohrebnej rozlúčke. 

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

ochotné sestry a niektorí bratia, ktorým patrí úprimná vďaka. Tieto pobožnosti majú svoj 

význam, aby najmä v tých najťažších chvíľach znelo povzbudenie z Božieho slova. 

 

POHREBY – Tabuľka č. 7 

ROK muži ženy deti spolu 

2013 7 12 0 19 

2014 4 6 0 10 

 

8. BIBLICKÁ A VNÚTROMISIJNÁ PRÁCA V ZBORE 

- sa koná v našom CZ a je veľmi potrebná. Prebieha v rámci pracovného týždňa, kedy je pre 

všetkých členov CZ možnosť tráviť čas aj pri Božom slove, piesňach a modlitbách, a tak žiť 

duchovne nielen v rámci nedele, ale aj počas týždňa. 

 

I. Biblické hodiny pre dospelých:  

 obsah: Skutky apoštolov.  

 forma: spev piesní, čítanie biblického textu, modlitby, zamyslenie nad konkrétnym 

biblickým textom. 

 čas: 18:00h. 

 v r. 2014 viedla biblické hodiny zb. kaplánka Z. Kubačková. 

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

 

 

ROK evanjelické krížne spolu 

2013 1 3 4 

2014 1 5 6 
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II. Biblické hodiny pre mládež:  

 obsah: témy – Kam sa ponáhľaš; Čo si myslíš o Ježišovi; Vina; Búrka na mori; I neuveď 

ma do pokušenia; Ale zbav nás zlého; Ako byť šťastný; biblické texty z evanjelií; z listov 

apoštola Pavla. 

 forma: spev mládežníckych piesní, modlitby, každý mládežník zhodnotí, aký mal týždeň, 

zamyslenie nad Božím slovom má zborový farár s diskusiou a končíme vždy spoločnými 

modlitbami. 

 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: 1. Mojžišova; kapitoly z knihy – Ježiš ťa drží pevne. 

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

mládeže, spoločné modlitby, rôzne hry. 

 vedie zborový farár, 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: 

 chcem poďakovať všetkým členom za ich účasť v spevokole a zároveň vyzvať a pozvať 

ďalších bratov a sestry, aby prišli do spoločenstva spevokolu. 

 typ spevokolu: štvorhlasný. 

 nácvik – každý utorok o 18:00h. a v druhej polovici roka 2014 o 17:30h. počas šk. roka 

pravidelne, počas letných prázdnin podľa potreby. 

 vystupoval v r. 2014 počas vianočných, veľkonočných, svätodušných slávností, na 

zborových dňoch, v rámci úvodu knihy Kronika CZ, na pohrebe, na stretnutí spevokolov 

ŠZS. Spolu 20 vystúpení. 

 

V. Kvarteto: 

 Ľuboš Kubačka, Michal Jenčo, Petra Jakubová, Martin Berta.  

 hudobný doprovod: Eva Jenčová, D. Sotáková, A. Sotáková, D. Soták. 

 vystupovalo na vianočnom koncerte 21.12.2014. 

 

VI. Pôstny modlitebný týždeň – 08. – 11. apríla 2014: 
 08.04.2014 – kostol Soľ: 18:00h. –  Ef 6,10 – Z. Kubačková; 

 09.04.2014 – kostol Čaklov: 18:00h. – Ef 6,10-12 – Z. Kubačková; 

 10.04.2014 – kostol Hlinné: 18:00h. – Ef 6,11.13-17 – Z. Kubačková; 

 11.04.2014 – kostol Zámutov: 18:00h. – Ef 6,10-11.18 – Z. Kubačková. 

 

VII. Zborová práca s deťmi: 

A/ Karneval pre deti – 23.02.2014: 

- všetky prítomné deti vo vyzdobenej miestnosti privítal a počas celého programu sprevádzal 

veselý šašo. Karneval začal predstavovaním jednotlivých masiek. Potom sa deti zahrali rôzne 

hry, pri ktorých zažili veľa zábavy. S. kaplánka Z. Kubačková si pripravila biblickú tému: Čo 

sa skrýva pod mojou maskou? Každý z nás má rôzne tváre – to vidíme navonok, ale v našom 

vnútri sa často skrýva niečo iné. My vidíme iba vonkajšok, ale Pán Boh hľadí na srdce. Tieto 

slová zazneli aj Samuelovi, keď si Boh vybral Dávida za kráľa: „Človek totiž hľadí na to, čo 

je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.“ (1Sam 16,7). Môžeme sa pretvarovať koľko 

chceme, aj tak Pán Boh vidí naše skutočné myšlienky. Pamätajme na to, že Pán Boh všetko 

vidí. Neposudzujme sa iba podľa nášho vonkajška. Snažme sa mať svoje srdiečka čo 



11 

 

najčistejšie. Po téme prišlo prekvapenie, v podobe veselej, a najmä chutnej lentilkovej torty 

s ohňostrojom. Po občerstvení sa deti veľmi dobre zabávali na diskotéke, na ktorej sa vyšantili 

dosýta. Karneval pripravili Z. Kubačková, Maťka Antolová a Deniska Polahárová. 

 

B/ Detské služby Božie a Deň detí: 25.05.2014 

    Tento rok sa po celý deň niesla ústredná téma: Postav si svoj dom viery. Deň detí začal 

detskými službami Božími v chráme Božom v Soli o 9.30. Okrem piesní z ev. spevníka sme 

spievali aj detské piesne z besiedky. Deti rôzneho veku si prišli k oltáru pre požehnanie. 

Sestra kaplánka svoju kázeň založila na podobenstve Pána Ježiša o dvoch staviteľoch. 

Varovala deti, aby svoju vieru nezaložili na piesku, lebo je labilný a prinesie iba skazu. Kto je 

však ako múdry muž, a postaví si svoj dom na skale – teda vieru na pevnom základe – na 

Pánovi Ježišovi Kristovi, toho dom, ani taká viera sa nezrúti, ale pretrvá až do konca a bude 

slúžiť tomu, kto ju staval. V rámci modlitieb predniesli Pánu Bohu svoju spoločnú modlitbu 

aj deti zo soľanskej besiedky. Počas služieb Božích chrámové spoločenstvo doprevádzala 

kapela Prázdny kríž. Pre deti bol o 15.00 pripravený aj poobedňajší program s rovnakou 

témou, teda: Postav si svoj dom viery. Na zdôraznenie tejto témy bola využitá rozprávka – 

O troch prasiatkach. Prichádzajúce deti vítalo prasiatko a vlk z rozprávky, aj tri známe 

domčeky. Sestra kaplánka spoločne s deťmi vyrozprávala túto rozprávku. Deti aj na základe 

nej, dobre pochopili, čo znamená mať pevné základy vo viere, a ako bojovať proti diablovi, 

ktorý by chcel tieto základy narušiť a zničiť. Spoločne sme potom postavili veľký dom viery 

vystavaný na vlastnostiach, ktoré by mal mať každý kresťan a každý, kto buduje pevný dom 

viery. Po téme sa deti presunuli zo zborového domu von, kde si vyrábali masky prasiatka. Po 

malom občerstvení nasledovali súťaže, kde sa deti mohli dozvedieť všeličo zaujímavé 

o murárskej, stavbárskej práci a mohli si vyskúšať aj svoje schopnosti. Pri týchto súťažiach 

prišli pomôcť naši šikovní a ochotní mládežníci. Pre malé deti sa premietala kreslená 

rozprávka O troch prasiatkach.  

 

C/ Detský biblický tábor - 30.06. – 04.07.2014 

Téma: Nehemiáš – Stavba múrov. 

Miesto: Zborový dom Soľ. 

D/ Mikulášsky večierok – 07.12.2014: 

sa konal v Zborovom dome v Soli mikulášsky večierok pre všetky deti CZ.  V rámci 

mikulášskeho večierka sa k deťom prihovorila na základe Božieho slova Klaudia Jakubová. 

Deti si zaspievali i svoje obľúbené piesne zo spevníka, ktoré na gitare hral Marek Hrivniak. 

Po duchovnej časti, už pre deti boli pripravené rôzne zábavné aktivity, hry, ktoré pripravili 

Martina Gajdošová a Denisa Polahárová. Deti sa zabavili a zahrali a nakoniec prišiel i 

Mikuláš… 

 

VIII. Zborová práca s dorastom a mládežou: 

(1) Biblický tábor pre dorast a mládež – 12. – 18.08.2014 

Téma: Urobme si krajší svet! A zmeňme svoje vzťahy k lepšiemu …  vzťah k Bohu, k 

blížnym, k svetu, k prírode… Na tieto témy sa prihovorili zb. farár Ľ. Kubačka, Anna 

Bakalárová z Prešova.  V rámci programu boli rôzne súťaže, hry, kúpalisko, trampolína, 

grilovačka, no v prvom rade požehnaný čas s Bohom pri témach, chválach, skupinkách či 

ranných stíšeniach! 

Miesto: Zborový dom Soľ.   

 

(2) Prvá konfirmačná víkendovka – 03. – 05.10.2014 

Téma: “Kto ťa zbalí…” V rámci konfirmačnej víkendovky bol pripravený duchovný program, 

v rámci ktorého boli zamyslenia nad Božím slovom, piesne, modlitby, spoznávanie Biblie a 

prehlbovanie vedomostí z Biblie, pozeranie filmu Evanjelium podľa Jána… Okrem 
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duchovného programu bol pripravený pre konfirmandov i mládežníkov zábavný program, 

rôzne aktivity, hry a mnohé ďalšie… V rámci konfirmačnej víkendovky, okrem konfirmandov 

bola prítomná i mládež a tak spolu v sobotu bolo prítomných 30. mladých kresťanov. Cieľom 

konfirmačnej víkendovky bolo spoločenstvo s Bohom, spoznávanie a upevňovanie vzťahov. 

Miesto: Zborový dom Soľ. 

 

(3) Silvestrovský večierok – 31.12.2014 

- sa konal v Zborovom dome o 20:00h. V rámci programu bola zábavná časť i samozrejme 

časť duchovná. Tohto večierka sa zúčastnilo 20. mládežníkov. 

 

IX. Zborová práca so ženami: 

(1) Stretnutie žien – 09.03.2014 

- hoci MDŽ je svetský sviatok, aj v našom cirkevnom zbore sme oslavovali tento deň, pretože 

žena je vrcholom Božieho stvorenia a je vzácna v Božích očiach, a preto si zaslúži úctu 

a uznanie. Týmito slovami začala sestra kaplánka Z. Kubačková stretnutie žien, ktoré sa 

konalo v zborovom dome v Soli. Po prvej piesni prečítala biblický žalm a pomodlila sa. S. 

dozorkyňa Viera Ďorďovičová predniesla svoju báseň na tému žena. Po druhej piesni dostal 

priestor náš hosť – sestra Anna Činčuráková, kaplánka v Kukovej. Rozprávala na tému, 

o ktorej sa dosť ťažko hovorí i počúva, a to – ohováranie. Svoju prednášku založila 

predovšetkým na biblických textoch, na základe ktorých nám predostrela, že aj ohováranie je 

veľmi vážny hriech v Božích očiach, hoci my to tak nevnímame. Ohováranie nie je neškodné, 

pretože ohováraním môžeme veľmi ublížiť druhej osobe, a zničiť jej dobré meno. Preto si 

máme dávať veľký pozor na to, čo hovoríme, čo šírime ďalej, a či sa podieľame aj my na 

ohováraní. Sestra Činčuráková podčiarkla najmä tento verš: „Ó Hospodine, postav mi hliadku 

k ústam a dvere mojich perí chráň.“ (Žalm 141,3). Tieto Božie slová by nám mali pomôcť k 

ostražitosti, aby sme dobre zvážili, čo vychádza z našich úst. Po piesni s. kaplánka Z. 

Kubačková otvorila diskusiu. Uzavrela ju prianím, aby sme najmä my ženy – kresťanky, dbali 

na svoje slová, aby sme boli nositeľkami slov, ktoré budujú, nezúčastňovali sa na ohováraní 

a k tomu viedli aj ostatných. Po diskusii sa domáci brat farár poďakoval sestre Anke. Všetky 

prítomné sestry dostali na pamiatku pamätnú pohľadnicu, a od brata Jána Ďorďoviča varešky, 

ktoré sám vystrúhal. Po poslednej piesni sme sa ešte nerozišli domov, ale posilnili sme sa 

pripraveným pohostením a čajom. Stretnutia sa zúčastnilo asi 40 žien. 

 

(2)/ Spoločenstvo žien: 

 31.03.2014 – 18:00h. -  Zborový dom Soľ 

Toto stretnutie otvorila s. kaplánka Z. Kubačková. Po piesni sa prítomným sestrám 

prihovorila zamyslením nad vybranými veršami Ježišovej arcipastierskej modlitby (J 17). Po 

spoločných modlitbách a piesni sa sestry pustili do tvorivej časti stretnutia – výzdoby 

veľkonočných vajíčok použitím zvyškov látok, ktoré dozdobili stužkami a flitrami. 

 

 28.11.2014 – 18:00h. -  Zasadačka farského úradu Soľ 

- konalo sa v adventnom čase. V rámci tohto spoločenstva žien sa  s biblickým zamyslením 

prihovorila s. kaplánka Z. Kubačková, ženy si zaspievali a pomodlili sa. Po duchovnom úvode 

prešli na plánovanú aktivitu – a to výrobu adventných vencov. 

 

 Pečenie vianočných oblátok v CZ.  

Aj v r. 2014 naše ochotné ženy napiekli oblátky pre všetkých členov CZ, za čo im ďakujeme. 

Ďakujeme i mládeži za distribúciu oblátok do domácností.  
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X. Stretnutie ľudí v dôchodkovom veku – 26.10.2014: 

- sa konalo v Zborovom dome v Soli. Toto stretnutie začalo o 15:00h. v chráme Božom v Soli 

nešpornými službami Božími, na ktorých liturgoval a kázal zb. farár Ľ. Kubačka. V kázni na 

základe Písma Svätého Rut 1,12-18 hovoril o Rút, ktorá ostala pri Noemi, a neopustila ju v 

najťažšej chvíli. “Aj vy ste mali neraz všelijaké myšlienky o svojej rodine, o tom ako by to 

mohlo byť. Mali ste predstavy ako by ste mohli nažívať so svojimi blízkymi. Mnohí ste aj 

stavali väčší dom, aby váš syn – alebo dcéra mohla s vami a s ich rodinou bývať. V určitom 

momente ste pochopili, že ste vlastne sami. Tie predstavy ostali často len predstavami. 

S odstupom času však vidíte, že aj vaše deti majú svoje vlastné záujmy, svoj život. Keď dačo 

potrebujete pomôcť, na všetko zrazu ste sami a chýba vám taký spoločný život. Ale napriek 

tomu, nie ste sami, ale viete, že je s vami a pri vás Boh. On vás neopúšťa, ale dáva vám 

zmysel života. A preto aj radi chodíte do nedeľného spoločenstva, lebo túžite a milujete slovo 

Božie, lebo vám toto spoločenstvo dáva zmysel.” Po duchovnom občerstvení v chráme 

pokračovalo stretnutie v Zborovom dome pri malom občerstvení, kde prebiehali vzájomné 

rozhovory. Vďaka Pánu Bohu za tých, ktorí prišli a za tých, ktorí pomohli pri realizácii tohto 

stretnutia. 

 

XI. Zborové dni – 05. – 07.09.2014: 

„Boh nikoho neuprednostňuje, ale Mu je príjemný, kto v ktoromkoľvek národe sa Ho bojí 

a koná spravodlivo.“ (Sk 10,34-45). Tento citát zo Skutkov apoštolov sa stal ústredným 

mottom našich Zborových dní. Po tri dni sa veriaci stretávali, aby sa upevnili a utvrdili 

v uistení, že Boh prijíma naozaj každého. Zborové dni začali v piatok večer biblickou hodinou 

pre dorast a mládež. Na stretnutí mládežnícke piesne hrala domáca hudobná skupina Prázdny 

kríž. Zamyslenie na tému: Boh prijíma každého, si pripravil domáci zb. farár Mgr. Ľuboš 

Kubačka. Druhý deň Zborových dní začal tradične športových dopoludním, keď najmä mladí 

športovci zápolili vo futbale a v stolnom tenise.  Poobede si na svoje prišli deti, pre ktoré si 

biblickú tému  – opäť: Boh prijíma každého, pripravila zb. kaplánka Mgr. Zuzana Kubačková. 

Potom sa deti zabavili pri rozprávke Dlhý, Široký a Bystrozraký, v prevedení bábkového 

divadielka Gašparko z Prešova. Po tomto predstavení detský program pokračoval až do večera 

tvorivými dielňami, hrami, súťažami vo farskom areáli, k dispozícii bola i veľká zborová 

trampolína. Medzitým v chráme Božom v Soli pokračoval program pre dospelých oficiálnym 

otvorením Zborových dní br. farárom i s. dozorkyňou Vierou Ďorďovičovou, modlitbou, 

i zhudobneným biblickým veršom. Potom s. kaplánka privítala milého hosťa, brata Tomáša 

Gulána z Biblickej školy v Martine, i skupinu mladých hudobníkov A-sharp z Martina. Tomáš 

Gulán veľmi zaujímavo, pútavo a interaktívne v spolupráci so zúčastnenými vysvetlil, čo to 

znamená, že Boh prijíma každého. Tieto slová sa týkajú ľudí na oboch stranách, teda tých, 

ktorí sú veriaci, i tých, ktorí si hľadajú cestu k Bohu. Práve naša viera nám má pomôcť zbúrať 

múry medzi nami. Po prednáške sa všetci prítomní mohli občerstviť aj na tele, a to pri 

spoločnej grilovačke v altánku. Keďže duchovný chlieb je pre nás, a nielen počas Zborových 

dní, centrom nášho stretania sa, program pokračoval Misijným večerom pre všetkých. Počas 

neho opäť hrala skupina A-sharp. Tomáš Gulán vtiahol do deja aj prítomných, hrou na 

zaujímavých hudobných nástrojoch – zvončekoch, a hudobných rúrkach. V programe sme si 

mohli overiť naše vedomosti z rôznych cirkevných oblastí, zaznelo zamyslenie brata Gulána, 

i spoločné stíšenie pri modlitbách. Zborové dni vyvrcholili nedeľnými slávnostnými službami 

Božími. Veriaci z cirkevného zboru, ale aj hostia, zaplnili lavice chrámu Božieho v Soli. 

Slávnostným kazateľom bol brat emeritný generálny biskup Júliu Filo, ktorý prijal pozvanie 

na túto milú zborovú udalosť. Ako je zvykom počas zborových dní, v rámci služieb Božích sa 

prisluhovala sviatosť Večera Pánova. V programe zaznela pieseň detí, pieseň mládeže, 

i spevokolu. Keďže sme začali nový školský rok, brat biskup pri tejto príležitosti požehnal 

vyše 60 žiakov, študentov i učiteľov. Počas služieb Božích hru na organe doprevádzalo 

husľové trio v podaní s. Sotákovej z Merníka spolu s dcérou Annou a Danielom. Počas 
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prisluhovania Večere Pánovej hrala skupina Prázdny kríž. Po skončení služieb Božích sme 

ukončili Zborové dni záverečným príhovorom s. dozorkyne, i modlitbou brata farára. 

Spoločným obedom sme tohtoročné Zborové dni zavŕšili. Vďaka Pánu Bohu za požehnaný 

čas i túto príležitosť spoločne rásť vo viere. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 

spôsobom, osobnou pomocou, či finančne, podieľali na organizácii Zborových dní 2014. 

 

XII. Prechádzka po náučnom chodníku – 05.07.2014: 

- sa v našom CZ už tradične z organizovala prechádzka tentokrát po náučnom chodníku 

TAJCH v Pavlovciach. Zraz bol o 08:30h. v Pavlovciach pri kúpalisku, kde zb. farár Ľ. 

Kubačka všetkých privítal a v modlitbe prosil o požehnanie pre celý deň. Po modlitbe, sa išlo 

na druhú časť lesného chodníka v dĺžke 4500 m, prevýšenie 230 m. Po prejdení náučného 

chodníka, bola spoločná opekačka, počas ktorej sa viedli príjemné rozhovory.  

 

XIII. Vianočný koncert – 21.12.2014: 

- sa konal v kostole v Soli. Na úvod koncertu zahrali skladbu D. Sotáková, A. Sotáková, D. 

Soták. V rámci koncertu vystúpili: Rebeka Kubačková na klavíri zahrala ako doprovod – 

pieseň Do hory, do lesa…, ktorú zaspievala Ninka Mrusková, zborové kvarteto s vianočnými 

koledami, i kapela Prázdny kríž s vianočnými piesňami. Zamyslenie nad Božím slovom mal 

Peter Mihoč – tajomník biskupa VD. Na vianočnom koncerte bolo 110 ľudí. 

 

XIV. Hudobná skupina – Prázdny kríž:  

- sa vďaka Bohu v roku 2014 stretávala na hudobných skúškach v Zborovom dome v Soli. 

Podieľala sa na rôznych akciách, či už zborových (služby Božie, Zborové dni, sobáše, 

vianočný koncert,...), alebo mimo-zborových. 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 zvukové skúšky 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 r. 2015 

a hrať a spievať práve Jemu - živému Bohu na chválu.                                    

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

 

Tabuľka č.8 

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  

2013 127 24 40 10 43 20 24 41 2 12 1 22 

2014 131 26 35 8 40 15 30 40 2 12 1 19  
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9. VÝCHOVNÁ PRÁCA 

 

A/ DETSKÁ BESIEDKA: 

 konala sa počas januára do decembra 2014, okrem prázdnin. 

 obsah: kráľ Dávid; zvieratká v Biblii; príbehy z evanjelií, 1M... 

 miesto: Soľ – zasadačka farského úradu; Čaklov, Zámutov, Hlinné: sakrestia. 

 deti z detských besiedok vystupujú aj v rámci služieb Božích. 

 vyučujúci: Soľ – Z. Kubačková - zborová kaplánka, Martina Antolová, Denisa 

Polahárová; Čaklov – Klaudia Jakubová; Zámutov: Dávid Hrivňák, Miroslav Hrivňák; 

Hlinné: Alexandra Jenčová. 

 

B/ ŠKOLSKÁ NÁBOŽENSKÁ VÝUČBA: 

 výučba náboženstva prebiehala v r. 2014 na základných školách, Zámutov, Soľ, Hlinné. 

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

zborová kaplánka. 

 

Tabuľky č. 9 – 10 

Školský 

rok 

Základná škola Stupeň Počet 

žiakov 

Spolu Čas vyučovania 

2013/2014 ZŠ SOĽ I. stupeň 

 

12  Št:   12:40 – 13:25h. 

II. stupeň 13 25 Po:  12:40 – 13:25h. 

        13:30 – 14:10h. 

ZŠ ZÁMUTOV I. stupeň 3  St:   12:40 – 13:25h. 

II. stupeň 3 6 St:   12:40 – 13:25h. 

ZŠ HLINNÉ I. stupeň 3 3 Ut:   13:00 – 13:40h. 

 

V šk. r. 2013/2014 sa na ZŠ – Soľ, Zámutov, Hlinné vyučovalo spolu 34 žiakov. 

 

 

 

Školský 

rok 

Základná škola Stupeň Počet 

žiakov 

Spolu Čas vyučovania 

2014/2015 ZŠ SOĽ 

 

 

I. stupeň 

 

13  Št:   12:40 – 13:25h. 

II. stupeň 

 

9 22 Po:  12:40 – 13:25h. 

        13:30 – 14:10h. 

ZŠ ZÁMUTOV 

 

 

I. stupeň 

 

6  St:   12:40 – 13:25h. 

II. stupeň 2 8 St:   12:40 – 13:25h. 

ZŠ HLINNÉ I. stupeň 2 2 Ut:   13:00 – 13:40h. 

 

V šk. r. 2014/2015 sa na ZŠ – Soľ, Zámutov, Hlinné vyučuje spolu 32 žiakov. 
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10. ČINNOSŤ PRESBYTERSTVA 

POČET PRESBYTEROV: 45. – MUŽOV: 27; ŽIEN: 18. NÁHRADNÍ PRESBYTERI: 6. – 

MUŽI: 3; ŽENY: 3. 

POČET ZASADNUTÍ: 5; 

OBSAH ZASADNUTÍ: 

 16.01.2014 – 18:00h.; zasadačka farského úradu Soľ – program: rekonštrukcia kúrenia 

v kostole v Čaklove; dohody pre vykonávanie funkcie kantorov a kostolníkov; návrh 

a schválenie inventárnej komisie, rezervný fond, ofery, žiadosti členov CZ, rôzne – 

diskusia. Účasť presbyterov: 39. 

 06.02.2014 – 18:00h.; zborový dom Soľ – výročné zborové presbyterstvo – programom 

bolo hodnotenie duchovného i hospodárskeho života za r. 2013, príprava výročného 

konventu. Účasť presbyterov: 38. 

 28.04.2014 – 18:00h.; zborový dom Soľ – program: účelové zariadenie Sigord; cirkevný 

príspevok, zborové dni 2014, hospodárske záležitosti, rôzne – diskusia. Účasť 

presbyterov: 33. 

 12.06.2014 – 18:00h.; zborový dom Soľ – program: kronika ev. a.v. CZ, maľovanie 

interiéru kostola vo filiálke Čaklov, zmluvy uzavreté s CZ, súpis majetku CZ, rôzne – 

diskusia. Účasť presbyterov: 37. 

 06.10.2014 – 18:00h.; zborový dom Soľ – program: žiadosť ZŠ Soľ, cirkevná budova vo 

filiálke Čaklov, plnenie rozpočtu na r. 2014, príprava ďakovných služieb Božích 

v Čaklove, zhodnotenie zborových dní 2014, žiadosť s. M. Bertovej, rôzne – diskusia. 

Účasť presbyterov: 36. 

 

11. ČINNOSŤ VNÚTROMISIJNÉHO A HOSPODÁRSKEHO VÝBORU 

 Vnútromisijný výbor: 

03.02.2014– 17:00h. – zasadačka farského úradu Soľ 

Program: hodnotenie duchovných aktivít v rámci r. 2013; príprava a návrhy na duchovný plán 

na r. 2014. 

11.06.2014 – 17:30h. – zasadačka farského úradu Soľ  
Program: príprava zborových dní 2014, zostava 3 – dňového programu, výber biblického 

verša, výber prednášajúcich, kazateľa; príprava prechádzky po náučnom chodníku. 

 

 Hospodársky výbor: 

03.02.2014 – 18:30h. – zasadačka farského úradu Soľ 

Program: kontrolovanie, revízia účtovných dokladov za štvrtý kvartál r. 2013, prerozdeľovali 

sa výdavky, zostavoval sa rozpočet na r. 2014, diskusia k hospodárskym záležitostiam CZ. 

 

11.06.2014 – 18:30h. – zasadačka farského úradu Soľ 

Program: kontrola pokladničných dokladov za 4 mesiace r. 2014, rozdelenie spoločných 

výdavkov, diskusia. 

 

10.11.2014 – 18:00h. – zasadačka farského úradu Soľ 

Program: kontrola účtovných dokladov za mesiace máj – september 2014, rozdelenie 

spoločných výdavkov, diskusia. 

 

12. MIMORIADNE PRÍLEŽITOSTI V ZBORE 

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

 

I. Ekumenická bohoslužba:  

- konala sa dňa 24.01.2014 o 18:00h. ev. a. v. kostole v rámci troch cirkví: evanjelickej, 

grécko a rímsko katolíckej cirkvi. Na úvod všetkých prítomných privítala s. dozorkyňa V. 
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Ďorďovičová. Pozdravila chrámové spoločenstvo básňou zo svojej vlastnej tvorby. Ľ. 

Kubačka –zb. farár predsedal ekumenickej bohoslužbe.  Spolu slúžili: ev. a.v. kaplánka Z. 

Kubačková; br. farár gréc. – katolícky Peter Olšavský, br. farár rímsko – katolícky Jozef 

Polák, ktorý bol aj kazateľom slova Božieho, a rímsko – katolícky kaplán Gustáv Nagy. V 

rámci bohoslužby spievala a hrala kresťanská kapela Prázdny kríž. Témou ekumény boli 

slová apoštola Pavla: Je Kristus rozdelený ? 

  

II.  Stretnutie konfirmandov po 50. r.: 

– sa konalo v 4. nedeľu po Veľkej noci, 18.05.2014 v rámci slávnostných služieb Božích s 

Večerou Pánovou so spoveďou. Zborový farár Ľ. Kubačka sa k jubilejným konfirmandom 

prihovoril na základe Písma Svätého z Iz 40,28-31. “Ak sa na Boha spoľahneme a budeme 

Mu plne dôverovať – dostaneme novú silu do ďalších zápasov, ktoré ešte sú aj pred každým 

jedným z nás. Pán Boh nám pomôže, a nám aj tie ťažkosti budú ľahšie a my to s Ním 

zvládneme. A to nielen tu v tejto časnosti. S Ježišom Kristom prejdeme aj do večnosti, kde už 

nebude nič nedokonalé, žiadne utrpenie, žiadna bolesť, ani plač, ani smútok. Ale kde bude 

radosť s Bohom naveky. Prajem všetkým nám, ale najmä našim jubilejným konfirmandom – 

nech si túto svoju vieru v Boha zachováte až do konca, aby ste mohli prijať ten nevädnúci 

veniec slávy – večný život.” Jubilejní konfirmandi so svojimi rodinami pristúpili k sviatosti 

Večere Pánovej so spoveďou. V rámci služieb Božích zahrala a zaspievala zborová skupina 

Prázdny kríž. K jubilejným konfirmandom sa prihovorila zborová dozorkyňa V. 

Ďorďovičová. Za jubilejných konfirmandov sa prihovorila s. Božena Kottulová. Po 

spoločenstve v chráme Božom, pokračovalo stretnutie v ZŠ v Soli, na spoločnom obede a pri 

vzájomných rozhovoroch. Z 22 konfirmandov sa zúčastnilo 14; 4 zomreli, 2 sa ospravedlnili 

zo zdravotných dôvodov.  

 

III. Úvod knihy Kronika CZ ECAV Soľ: 

- sa konal dňa 21.06.2014 o 15:00h. v ev. a. v. kostole v Soli, v spolupráci s Obecným úradom 

v Soli. Program uvádzala s. kaplánka Z. Kubačková. V úvode programu zaspievala kapela 

Prázdny kríž. Po modlitbe sa prihovorili: Ľ. Kubačka – zborový farár, Ing. Jozef Berta – 

starosta obce Soľ. Po príhovoroch vystúpil zborový spevokol s piesňou: “Buď Pánu česť…”. 

Po spevokole sa k slovu dostal autor štúdie: Prof. PhDr. Peter Kónya,PhD. V programe 

vystúpil Dušan Matta s piesňou: “Ty si môj pastier…”. Následne sa prihovoril spoluautor 

štúdie Doc. Ján Adam, PhD. – ktorý hovoril o jazyku zborovej kroniky. Po ňom vystúpila s 

piesňou kapela Prázdny kríž. Z. Kubačková vystúpila s pripravenými úryvkami a 

zaujímavosťami z kroniky CZ. Potom zaspieval zborový spevokol pieseň: “Slovensko 

moje…”. Po spevokole spoločenstvo pozdravili: Mgr. Slavomír Sabol – biskup VD ECAV; 

Mgr. Ján Velebír – senior ŠZS ECAV. Po skončení programu autori publikácie podpisovali 

knihy prítomným. 

 

IV. Futbalový turnaj o pohár biskupa VD ECAV: 

- v rámci misijných dňoch VD ECAV v AOS v Liptovskom Mikuláši – dňa 17.07.2014 sa 

naša mládež zúčastnila futbalového turnaja o pohár biskupa východného dištriktu našej cirkvi. 

Na turnaji o pohár biskupa VD sa zúčastnilo 6 futbalových tímov: Soľ, Košice, Liptovský 

Mikuláš, Jasenová, Gemerská Poloma, Nižná Slaná.  Naši mládežníci postúpili zo skupiny 

ako druhí. V semifinále v penaltovom roztrele vyhrali proti Nižnej Slanej a tak postúpili do 

finále  proti mužstvu Gemerskej Polomy, nad ktorým zvíťazili 3:0 a tak s veľkou radosťou 

vyhrali pohár biskupa VD ECAV. Okrem toho získali miestenku na turnaj o pohár 

generálneho biskupa ECAV. Mládežníkom gratulujeme a tešíme sa z nich, že takto pozitívne 

zviditeľnili CZ Soľ.  
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V. Športové dni mládeže ŠZS ECAV: 

sa konali 29.–30.08.2014 v účelovom zariadení Helianthus na Sigorde. V kategórii dorast 

získali naši dorastenci 1. Miesto vo futbale. Srdečne im gratulujeme!  

 

VI. Zborový zájazd – Kežmarok, Švábovce: 

- sa konal 12.10.2014. V rámci zborového výletu sme sa zúčastnili na službách Božích v 

Kežmarku, na ktorých liturgovali Mgr. Roman Porubän – zborový farár, senior TAS, Mgr. 

Ľuboš Kubačka. Kázňou Božieho slova poslúžil domáci zborový farár. Po skončení služieb 

Božích, br. Mikuláš Lipták porozprával o histórii CZ Kežmarok, navštívili sme drevený –

 artikulárny chrám Boží, nasledoval spoločný obed. Po obede nás zborový farár- senior R. 

Porubän previedol s výkladom lyceálnou knižnicou. Po návšteve  knižnice sme navštívili hrad 

v Kežmarku. Z hradu sme navštívili CZ ECAV Švábovce, v ktorom slúžia Martin Zaťko, brat 

zb. kaplánky zo Soli a Vierka Zaťková Pališinová, rodáčka z CZ ECAV Soľ, z filiálky Hlinné. 

Na zborovom zájazde bolo 44 bratov a sestier z CZ – 5 sa na poslednú chvíľu ospravedlnili zo 

zdravotných a iných dôvodov. 

 

VII. Futbalový turnaj o pohár generálneho biskupa ECAV: 

- sa konal 18.10.2014 v Strečne. Na tento turnaj postúpila naša mládež výhrou 1. miesta v 

senioráte; výhrou 1. miesta vo východnom dištrikte. Turnaja o pohár generálneho biskupa sa 

zúčastnili 2. najlepšie mužstvá z východného i zo západného dištriktu ECAV. Naša mládež, 

keďže boli vo východnom dištrikte prvý, zápas hrala s druhým mužstvom zo západného 

dištriktu z CZ Poniky. Tento zápas vyhrali 10:1. A tak postúpili do finále s CZ Sobotište. 

Naša mládež vyhrala nad CZ Sobotište v dramatickom a napínavom zápase 5:4.; a získala 1. 

miesto vo futbale v rámci evanjelickej cirkvi na Slovensku. ZA TENTO FANTASTICKÝ 

ÚSPECH MLÁDEŽI SRDEČNE BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME IM ZA POZITÍVNU 

REPREZENTÁCIU NÁŠHO CIRKEVNÉHO ZBORU! 

 

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

a/ účasť zborových presbyterov na školení presbyterov ŠZS – 02.03.2014 – Hlinné: účasť: 20 

presbyterov; 

b/ účasť na seniorálnom konvente ŠZS ECAV – 29.03.2014 – Sabinov: Predsedníctvo CZ 

spolu so 4 delegátmi, (Ľ. Kubačka, V. Ďorďovičová, Š. Hajník, V. Nemcová, M. Pališin, A. 

Plachá) sa zúčastnili seniorálneho konventu ŠZS; 

c/ účasť  mládežníkov na Dni mládeže ŠZS – 12.04.2014 - Babie; 

d/ účasť dorastencov na Seniorátnom stretnutí dorastu – 17.05.2014 – Sigord; 

e/ účasť na IV. cirkevných dňoch ECAV – 27.-28.06.2014 – Spišská Nová Ves; 

f/ účasť členov CZ  na Misijných dňoch VD ECAV 17.-20.07.2014 – Liptovský Mikuláš; 

g/ účasť členov CZ so zb. kaplánkou  na Dištriktuálnom dni VD ECAV – 27.07.2014 – Martin; 

h/ účasť členov CZ  na stretnutí mužov a žien ŠZS – 14.09.2014 – Prešov; 

i/ účasť spevokolu,  príprava, vedenie zb. kaplánky Z. Kubačkovej na stretnutí spevokolov ŠZS 

09.11.2014 – Hanušovce nad Topľou. 

 

IX. Pracovný program zborového farára 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 stretnutie predsedníctva CZ; 

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

 január 2014: 

13.01.2014 – seniorátna pastorálna konferencia Hriadky; 

15.01.2014 – úvod do funkcie člena generálneho súdu Ľ. Kubačku – GBÚ Bratislava; 
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17.01.2014 – pracovné stretnutie ohľadom ekumény – Čaklov; 

20.01.2014 – účasť na sen. presbyterstve – Prešov; 

22.01.2014 – pracovné stretnutie so starostom Obce Zámutov; 

30.01.2014 – pracovné stretnutie so s. dozorkyňou; 

31.04.2014 – pracovné stretnutie s kurátorom z Čaklova. 

 február 2014: 

06.02.2014 – pracovné jednanie v Slovenskej Sporiteľni – Vranov nad Topľou; 

10.02.2014 – seniorátna pastorálna konferencia – Vranov nad Topľou; 

24.02.2014 – účasť na sen. presbyterstve - Prešov; 

 marec 2014: 

- prisluhovanie Večere Pánovej v domácnostiach; 

10.03.2014 – seniorátna pastorálna konferencia Hlinné; 

10.03.2014 – pracovné stretnutie predsedníctva CZ s delegátmi na sen. konvent; 

12.03.2014 – spustenie kúrenia v Čaklove; 

14.03.2014 – rokovanie s firmou Primatherm; 

17.03.2014 – účasť na sen. presbyterstve – Prešov; 

 apríl 2014: 

- prisluhovanie Večere Pánovej v domácnostiach; 

03.04.2014 – pracovné stretnutie s presbytermi z Čaklova; 

07.04.2014 – podpisovanie zmlúv VVS – Vranov; 

 máj 2014: 

05.05.2014 – účasť na valnom zhromaždení ZED - Tále; 

12.05.2014 – seniorátna pastorálna konferencia - Bardejov; 

21.05.2014 – stretnutie s rodičmi pred konfirmáciou; 

22.05.2014 – účasť na sen. presbyterstve Prešov; 

26.05.2014 – účasť na všeobecnej pastorálnej konferencii - Zvolen; 

 jún 2014: 

02.06.2014 – seniorátna pastorálna konferencia - Bystré; 

04.06.2014 – stretnutie s maliarmi v Čaklove; 

07.06.2014 – cesta do Očovej ohľadom oltárneho rúcha do Soli – Z. Kubačková; 

08.06.2014 – vybavovanie záležitostí na Katastri nehnuteľností - Vranov; 

10.06.2014 – pohovor pred sobášom – Z. Kubačková; 

16.06.2014 – jednanie predsedníctva CZ s konateľom Agrokondor v Zámutove; 

19.06.2014 – stretnutie s presbytermi v Čaklove; 

24.06.2014 – pohovor pred sobášom – Z. Kubačková; 

27.06.2014 – účasť na IV. cirkevných dňoch – Spišská Nová Ves; 

30.06.2014 – účasť na správnej rade Helianthus – Prešov; 

 júl 2014: 

01.07.2014 – pohovor pred sobášom – Ľ. Kubačka; 

02.07.2014 – pohovor pred sobášom – Ľ. Kubačka; 

02.07.2014 – pracovné stretnutie predsedníctva CZ s presbytermi v Čaklove; 

06.07.2014 – posedenie so spevokolom; 

20.07.2014 – účasť zborového farára i zb. kaplánky na slávnosti vo Vranove nad Topľou; 

27.07.2013 – účasť zb. kaplánky na dištriktuálnom dni – Martin; 

31.07.2014 – pohovor pred sobášom; 

 august 2014: 

- prípravné stretnutia ohľadom zborových dní 2014; 

02.08.2014 – pracovné stretnutie predsedníctva CZ – presbyterov s maliarmi v Čaklove; 

04.08.2014 – pohovor pred sobášom – Ľ. Kubačka; 

09.08.2014 – prípravné stretnutie ohľadom biblického tábora pre dorast a mládež; 

29.08.2014 – pohovor pred sobášom – Ľ. Kubačka; 
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 september 2014: 

03.09.2014 – zápis do 1. ročníka konfirmačnej prípravy; 

08.09.2014 – seniorátna pastorálna konferencia - Hanušovce; 

10.09.2014 – zastupovanie na pohrebe v Čiernom nad Topľou; 

21.09.2014 – zastupovanie na službách Božích vo Vranove nad Topľou – s. kaplánka; 

 október 2014: 

06.10.2014 – seniorátna pastorálna konferencia; 

13.10.2014 – účasť na sen. presbyterstve - Prešov; 

16.10.2014 – pracovné stretnutie v Čaklove; 

16.10.2014 – pohovor pred sobášom – Ľ. Kubačka; 

23.10.2014 – pohovor pred sobášom – Ľ. Kubačka; 

 november 2014: 

04.11.2014 – jednanie v Kooperatíve – Prešov; 

06.11.2014 – pohovor pred sobášom – Ľ. Kubačka; 

10.11.2014 – seniorátna pastorálna konferencia – Chminianske Jakubovany;  

14.11.2014 – účasť na dištriktuálnej pastorálnej konferencii – Predná Hora; 

17.11.2014 – účasť na sen. presbyterstve - Prešov; 

23.11.2014 – účasť na slávnosti Krista Kráľa v Soli; 

 december 2014: 

- prisluhovanie Večere Pánovej v domácnostiach; 

14.12.2014 – zb. farár slúžil na službách Božích v Párnici; 

27.12.2014 – účasť na ekumenickej bohoslužbe v Hlinnom; 

29.12.2014 – pracovné stretnutie predsedníctva CZ; 

30.12.2014 – pracovné stretnutie na OÚ v Hlinnom. 

 

13. PASTORÁLNA ČINNOSŤ 

- v r. 2014 sa vykonalo viacej pastorálnych návštev, ako v r. 2013. Snažíme sa navštevovať aj 

chorých a tých, ktorí prežívajú ťažké obdobie svojho života, a tak ich povzbudiť Božím 

slovom. Pastorálna starostlivosť si vyžaduje aj veľa času a popri iných aktivitách v CZ 

priznávame, že jej nevenujeme toľko času koľko by bolo treba. Chceme Vás však požiadať, 

aby ste nám dali vedieť ak je niekto v nemocnici, alebo potrebuje aby sme ho navštívili, tak 

takéto prípady uprednostňujeme a ihneď sa snažíme pastorálne pôsobiť. Preto sa nemusíme 

cítiť, že náš tým zaťažujete, ale práve naopak, ak treba pastorálnu návštevu – my radi 

prídeme. 

 

14. MIMOZBOROVÁ ČINNOSŤ ZB. FARÁRA A ZB. KAPLÁNKY 

 zborový farár: seniorálny presbyter 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: Soliansky evanjelik. 

 internetová zborová stránka: www.wpecavsol.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. 

 zborovú kroniku vedie Z. Kubačková – zb. kaplánka. 

http://www.wpecavsol.sk/
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 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: 1101. 

 Soľ: 396;  Čaklov: 346; Zámutov: 175; Hlinné: 129; Zlatník: 30; Jastrabie: 24; 

Rudlov: 1. Neplatiči cirkevného príspevku -  Soľ: 45 duší; Čaklov: 20 duší; Zámutov: 18 

duší; Hlinné: 28 duší. Spolu: 111. 

 

18. PLÁN DUCHOVNÝCH AKTIVÍT NA R. 2015: 

1. STRETNUTIE ŽIEN – 08.03.2015 – Zborový dom Soľ; 

2. PÔSTNY MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ – 24.03. – 27.03.2015 – kostol; 

3. STRETNUTIE KRESŤANSKÝCH RODÍN – 03.05.2015 – Soľ; 

4. KONFIRMÁCIA – 17.05.2015 – kostol Soľ; 

5. DEŇ DETÍ – 31.05.2015 – Soľ; 

6. STRETNUTIE KONFIRMANDOV PO 50r. – 21.06.2015 – kostol Soľ; 

7. TÚRA – 27.06.2015; 

8. DETSKÝ BIBLICKÝ TÁBOR – 7/2015 – Zborový dom Soľ 

9. BIBLICKÝ TÁBOR PRE DORAST A MLÁDEŽ – 8/2015; 

10.  ZBOROVÉ DNI – 04. – 06.09.2015 – Soľ; 

11.  ZBOROVÝ ZÁJAZD – 9/2015; 

12.  STRETNUTIE STARŠÍCH – 18.10.2015 – kostol Soľ; 

13.  MIKULÁŠSKY VEČIEROK – 06.12.2015 – Zborový dom Soľ; 

14.  VIANOČNÝ KONCERT – 20.12.2015 – kostol Soľ. 

 

II. HOSPODÁRSKY ŽIVOT ZBORU: 

 

A/ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA R. 2014 
PRÍJMY CELKOM: 54 560,-€  

MILODARY: 11 194,-€  

Soľ, Jastrabie, Zlatník  5 414,-€ 

Čaklov  1 940,-€ 

Zámutov  2 630,-€ 

Hlinné  1 210,-€ 

OFERY: 8 564,-€  

Soľ, Jastrabie, Zlatník  3 610,-€ 

Čaklov  2 670,-€ 

Zámutov  1 144,-€ 

Hlinné  1 139,-€ 

CIRKEVNÝ 

PRÍSPEVOK 

10 370,-€  

Soľ, Jastrabie, Zlatník  4 200,-€ 

Čaklov  3 500,-€ 

Zámutov  1 590,-€ 

Hlinné  1 080,-€ 

DOTÁCIE Z OÚ: 11 811,-€  

Soľ  1 700,-€  

Čaklov  6 991,-€ 

Zámutov  3 820,-€ 

Hlinné  1 000,-€ 
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Príjmy z majetku 826,-€  

Ostatné príjmy 11 795,-€  

-príspevky filiálok na 

spoločné výdavky  
  

 

 

VÝDAVKY CELKOM: 49 713,-€  

OPRAVY:  4 221,-€ 

Soľ 1 448,-€  

Čaklov 2 268,-€  

Zámutov    505,-€  

OBSTARANIE 

MAJETKU: 

 13 289,-€ 

Soľ: notebook, okná kostol, 

kondenzačný kotol do 

kostola 

4 047,-€  

Čaklov: rekonštrukcia 

kúrenia, stroj na oblátky 

5 253,-€  

Zámutov: materiál na plot 3 114,-€  

Hlinné : lavice    875,-€  

Cestovné    408,-€  

Reprezentácia:    301,-€ darčekové predmety pre 

hostí 

Telefón – internet    432,-€  

Poistné    567,-€  

Ostatné: kantori, kostolníci                2 741,-€  

Knihy, časopisy    133,-€  

Ceniny        4,-€  

Kancelárske potreby   332,-€  

Čistiace potreby     30,-€  

PHM                1 144,-€  

Ostatná spotreba 

-materiál DS, sviečky, kvety, 

víno k VP, potraviny ZD, 

dôchodcovia, konfirmandi 

a všetky ostatné aktivity 

3 077,-  

Vodné – stočné 

fara –  Zborový dom 

    405,-€  

Elektrická energia  1 615,-€ 

Soľ 

fara  

kostol 

   777,-€ 

   342,-€ 

   435,-€ 

 

Čaklov    614,-€  

Zámutov    128,-€  

Hlinné      96,-€  

Plyn  7 866,-€ 

Soľ  

fara  

kostol 

3 941,-€ 

1 190,-€ 

2 751,-€ 

 

Čaklov                1 845,-€  
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Zámutov                   982,-€  

Hlinné                1 098,-€  

Daň z nehnuteľnosti        64,-€ 

Poplatky                  10 074,-€ 

poštovné, parkovné, 

bankové, príspevky filiálok 

Čaklov na spoločné výdavky   

2 195,-€ 
Zámutov 1 130,- +1 600,-€ 

doplatok  z r. 2011 

Hlinné 771,- € 

  

Príspevky iným CZ  1 360,-€ 

Príspevky VCJ  1 412,-€ 

Pôžičky      238,-€ 

 

 

 

 

 

Zostatok finančných prostriedkov v pokladniach a bežných účtoch k 31.12.2014 € 

 Pokladňa Bežný účet 

Soľ 142,90 12 332,81 

Čaklov 234,15   5 889,38 

Zámutov 1 108,82   1 773,21 

Hlinné 130,15   2 286,52 

Spolu: 1 616,02                + 22 281,92   =  23 897,94€    

 

B/ ROZPOČET NA R. 2015 
 PRÍJMY: 49.002,-€ 

Príjmy z majetku: 500,-€; príjmy z darov a príspevkov: 29.500,-€; cirkevný príspevok: 

10.002,-€; príjmy z dotácií: 9.000,-€. 

 VÝDAVKY: 41.581,-€ 

Služby (opravy, cestovné, telefón, stočné, poistky...): 13.717,-€; prevádzková réžia: 25.164,-

€; ostatné výdavky – príspevky vyšším COJ – 2.700,-€. 

ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI: prebytok – 7.421,-€ 

Navrhované výdavky na obstaranie majetku: 

Soľ: záhradný traktor  2.000,-€;kopírovací stroj 800,-€; 

Čaklov: 0,-€; 

Zámutov: dokončenie oplotenia 2.000,- €; 

Hlinné: kosačka, prietokový ohrievač 400,- €; vysávač 100,- €; stoličky 4 ks 100,- €.  

Navrhované výdavky na opravy: 

Soľ: oplotenie farskej záhrady – pletivo 500,- €. 

Čaklov: náter strechy na chrámovej lodi 1.500,- €; dvere pod schody v kostole 500,- €. 

Zámutov: oprava strechy na kostole 1.000,- €. 

Hlinné: náter okien a dverí 500,- €. 

 

 

 

Hospodársky výsledok za r. 2014  + 4 847,-€ 
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C/ VYKONANÉ PRÁCE V R. 2014: 

 boli vykonané a realizované z financií podľa schváleného rozpočtu na r. 2014 výročným 

zborovým konventom. 

 

 OPRAVA KOSTOLA A FARSKÉHO ÚRADU V SOLI - PREVEDENÉ PRÁCE: 

- spevnenie stropu v sakrestii sieťkou; vyspravenie tmelom a maľovanie sakrestie, spojovacej 

chodby pri sakrestii, chodby pri zborovom dome, vstupnej chodby do fary, kuchyne, okolo 

okien, v izbách, nová omietka v spojovacej chodbe a chodbe pri zb. dome; polystyrén zo zadu 

exteriéra kostola + sieťka, farba; maľovanie exteriéru kostola zo zadu bielou farbou; 

vyspravenie omietky v chodbe fary; oprava balkóna na fare – odstránenie starej dlažby, 

lepenie lepenky, styrodur, sieťka, lepidlo, dlažba; dlažba pri kotolni i do altánku – spolu 44 

m2; obklad pri vstupe do kostola od fary. 

Materiál spolu: 719,89€; práca: 150,-€; Náklady spolu: 869,89,-€. 

- výmena okien 8ks na kostole - 3. 350,95 -€. 

- výmena plynového kondenzačného kotla na kostole – 2.200,-€. 

 

 FILIÁLKA ČAKLOV: 

- rekonštrukcia kúrenia v kostole – nový kotol, radiátory – 5.000,-€; 

- maľovanie interiéru kostola – 2.400,-€. 

 

 FILIÁLKA ZÁMUTOV: 

- príprava – a nákup materiálu na oplotenie okolo kostola. 

 

 FILIÁLKA HLINNÉ: 

- úprava lustrov v kostole; 

- príprava a nákup materiálu na lavice na chór. 

 

 

III. ZÁVER 

 na prvom mieste chcem poďakovať Pánu Bohu za Jeho milosť a požehnanie v r. 2014; 

 ďakujem mojej manželke, zborovej kaplánke Z. Kubačkovej za jej službu v CZ; 

 ďakujem s. dozorkyni V. Ďorďovičovej za jej ochotnú a zodpovednú službu, za veľmi 

dobrú spoluprácu i za jej pochopenie a empatiu pre CZ; 

 ďakujem br. D. Bertovi – zástupcovi zb. dozorkyne za jeho pomoc a prácu v tejto funkcii 

pre CZ; 

 ďakujem všetkým kurátorom za ich službu, zvlášť chcem poďakovať br. Milanovi 

Strakovi za jeho čas a prácu, ktorú vynaložil pri oprave interiéru kostola v Čaklove; 

 ďakujem všetkým presbyterom – presbyterkám, s. účtovníčke, pokladníčkam, 

kostolníkovi a kostolníčkam za ich obetavú službu, kantorovi, kantorke, všetkým členom 

vnútromisijného, hospodárskeho výboru, zborovému spevokolu, kvartetu, skupine 

Prázdny kríž za ich prínos a reprezentáciu CZ; 

 ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí svojimi milodarmi, oferami, či akýmkoľvek 

iným spôsobom prispeli na činnosť CZ. 

 

 

  

SOLI DEO GLÓRIA 
 


