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I. DUCHOVNÝ ŽIVOT CZ V R. 2015 
 

1. BIBLICKÝ ÚVOD 
 

Mk 12,28-34: „Vtedy pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý ich počul hádať sa, a vidiac, že im správne 

odpovedal, opýtal sa Ho: Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých? Ježiš odpovedal, že prvé je toto: 

Počuj, Izrael! Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a z 

celej duše a z celej mysle a z celej sily. Druhé je toto: Milovať budeš blížneho ako seba samého. Nad 

tieto niet iného väčšieho prikázania. Tu povedal Mu zákonník: Dobre, Majstre, pravdu si povedal, 

že jeden je Boh a niet iného okrem Neho; a milovať Ho z celého srdca a z celej mysle a z celej sily, 

a milovať blížneho ako seba samého je omnoho viac ako všetky zápaly a obete. Keď Ježiš videl, ako 

rozumne odpovedal, riekol mu: Nie si ďaleko od kráľovstva Božieho. A nikto sa Ho viac neopovážil 

spytovať.“  

 

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

     Čítal som jeden príbeh „O hranici medzi dňom a nocou.“ Príbeh začína otázkou, ktorú sa opýtal 

jeden rabín nábožného žida: „Kedy sa končí noc a začína deň? Opýtaný sa pokúšal nájsť nejakú 

odpoveď: Možno vtedy, keď na nebi vidno prvý záblesk slnka? Alebo keď je možné rozoznať človeka 

od kríkov? Nie, – povedal starý rabín. Deň sa začína vtedy, keď dokážeme v tvári každého človeka 

poznať svojho brata a sestru. Dokiaľ toto nevieme, panuje v nás noc.“ 

     Bratia a sestry, sme kresťania jedného cirkevného zboru, aj keď spojený z viacerých obcí. Sme 

jedno spoločenstvo bratov a sestier v Ježišovi Kristovi. Patríme do Božej rodiny, v ktorej sa žije podľa 

prikázania lásky: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej duše a z celej mysle 

a z celej sily. Milovať budeš blížneho ako seba samého.“  
     Dokázali sme v poslednom období svojho života úprimne milovať Boha? Z celého srdca? Z celej 

duše? Z celej mysle? A z celej sily? Milovali sme svojho blížneho, ako seba samého? Dokázali sme 

v tvári každého s kým sme sa stretli – poznať svojho brata a sestru? Sme my vôbec naplnení Božou 

láskou? Sú naše vzťahy naplnené láskou? Panuje láska v manželstvách, v rodinách, medzi 

súrodencami? Rozrastá sa láska v spoločnosti, v škole, v práci, v cirkvi, medzi nami v cirkevnom 

zbore?  

      Niekedy na úkor iných vecí, okolností života, sebectva sa v nás vytráca to najdôležitejšie v živote 

a tým je láska. Napĺňajú sa slová Pána Ježiša z evanjelia podľa Matúša z 24. kapitoly, 12. verša: 

„Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých.“ Z ľudí cítiť namiesto lásky, hnev, nenávisť. 

Nie je ochota sa pokoriť pod mocnú ruku Božiu. Hľadajú sa iba tie ostatné veci. Namiesto lásky vládne 

neláska. Život mnohých ľudí je upriamených len na lásku k peniazom, na túžbu po sláve a popularite. 

Je tu evidentná túžba panovať nad ostatnými a ovládať ich vo svoj prospech. Pohŕdanie a neúcta 

k Pánu Bohu, ľahostajnosť voči 3. Božiemu prikázaniu: „Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť.“ 

     Spoločenstvo kresťanov by nemalo po negatívnych skúsenostiach života sa utiahnuť a žiť 

v nejakom zúfalstve a sklamaní. Uzatvárať sa pred svetom a hrať sa, akí sme my nešťastní z toho, čo 

sa deje vo svete. Zvaľovať, súdiť, či ba až odsudzovať ľudí – a kategorizovať ich – to sú takí, či onakí. 

Všetci sme hriešnici, sme nedokonalí. V spoločenstve cirkevného zboru by sme mali žiť s týmto 

vedomím a dokázať si k sebe nájsť cestu a prejaviť sa v láske k svojmu blížnemu. Aká je skutočnosť? 

Tí, ktorí niekomu niečo vytýkajú, sa nakoniec spreneveria tomu, k čomu nás vyzýva aj Pán Ježiš, aby 

sme si odpustili a nie raz, ale neobmedzene. Iste na to treba čas, treba dozrieť k tomu, – je to proces. 

Ale izolovať sa od spoločenstva kresťanov, to je čo za správanie? Pohŕdanie, odsudzovanie, to je 

v poriadku? 

     Nech je to v tých našich vzťahoch akokoľvek, vždy kým trvá čas Božej milosti je tu šanca na zmenu, 

na nápravu. Čas na pokánie. I čas nechať si poradiť a viesť sa Božím slovom. Tak aj ako spoločenstvo 

nášho CZ chceme sa zamyslieť nad evanjeliom a v ňom hľadať spôsob ako žiť ďalej. Z neho čerpať 

múdrosť do ďalšieho obdobia života cirkevného zboru, našich rodín... 

1. „Počuj, Izrael! Pán, náš Boh, je jediný Pán.“  
     Toto prikázanie nám jasne vymedzuje, že Boh – je jediný Pán. A toto potrebujeme prijať vo viere 

do svojho srdca. Podľa toho si usporiadať aj priority a hodnoty vo svojom živote i v živote nášho 



cirkevného zboru. Dajme Pánu Bohu prvé miesto vo svojom živote. Boh je jediný Pán, je potrebné 

milovať Ho „jednotou“ celkom ľudskej prirodzenosti.  

2. „Milovať budeš Pána, svojho Boha...“ 

      Veď čo je hlavné? Čo je v živote najdôležitejšie? „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Medzi 

toľkými Pánovými nepriateľmi a samými pokrytcami, čo Ho obklopovali, zrazu počujeme o komsi, 

kto sa pýta to najdôležitejšie. Záver rozhovoru so zákonníkmi dodal odvahy istému zákonníkovi, aby 

sa obrátil na Pána Ježiša s touto otázkou. Bol zrejme už unavený z praxe, ktorá panovala v židovskej 

spoločnosti Ježišovej doby. Židia mali 613 zákazov a príkazov, ktoré regulovali každý detail ich 

života. To bolo veľa na to, aby si ich človek zapamätal, nie ešte ich aj zachovával.  

     Zákonník, ktorý prišiel za Ježišom, chcel jednoducho vedieť, čo je spoločným menovateľom 

všetkých týchto prikázaní. Čo je koreňom, z ktorého všetky tieto prikázania vyrastajú... Pán Ježiš na 

túto otázku odpovedá veľmi jasne: Je to láska! Nič viac, nič menej. Láska k Bohu a láska k blížnemu.  

     Prajem nášmu spoločenstvu, aby práve v ňom sme sa učili milovať Pána Boha. Spolu s nábožným 

pevcom vyznajme: „Jak po mne Tvoja láska prahne! Ó, jak ma vrelo miluješ! Daj, nech i mňa to 

k Tebe tiahne, by zahorel som láskou tiež! Nech spojení sme v jednom zväzku, kde láska nájde Tvoju 

lásku.“ (ES 245,3) 

3. „Milovať budeš blížneho, ako seba samého.“  
     Skutočná láska k blížnemu je možná iba cez lásku k Bohu. Pravú lásku však nemožno prikázať. 

Treba, aby sa spontánne zrodila v našom srdci. Kto je ovládaný láskou, rešpektuje druhého človeka 

ako živú, citlivú bytosť, ako Božie dieťa. Z toho vyplýva, že bude rešpektovať jeho ľudskú dôstojnosť 

a nijakým spôsobom ho nebude ponižovať. Kde je láska, tam je vylúčená závisť, nenávisť a ľudská 

zloba. Aj v tejto veci by sme sa mali dôkladne pozrieť na seba, preskúmať, kde a akým spôsobom sme 

myšlienkami, slovami, správaním ponižovali a ponižujeme druhých ľudí doma, i v cirkevnom zbore.  

     Milí bratia a milé sestry, do ďalšieho obdobia chceme ísť s výzvou z evanjelia mať Pána Boha na 

prvom mieste. Milovať Pána Boha z celého srdca i z celej duše, mysle i sily. A taktiež svojho blížneho 

– brat i sestru – ako seba samého.  

     Zákonník naozaj pochopil o čo ide, že milovať Pána Boha a blížneho je viac ako všetky zápalné 

a ostatné obete. A na to mu Pán Ježiš hovorí zaujímavé slová: „Nie si ďaleko od kráľovstva Božieho.“ 

Zákonník mal iba vedomosti, poznanie pravdy – Pán Ježiš pred všetkými ľuďmi vyslovil svoj hlasný 

súhlas, no predsa len nebol ešte v Božom kráľovstve. Ten však kto zhora dostal lásku, o ktorej tu Ježiš 

hovorí, a ju uskutočňuje, ten je v Božom kráľovstve. To prajem všetkým nám osobne i celému 

cirkevnému zboru. Amen. 

 

2. BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT 
 

     V našom cirkevnom zbore môžeme hovoriť o rozvinutom bohoslužobnom živote, pretože okrem 

matkocirkvi, aj na filiálkach sa slúžia služby Božie. Štvoro služieb Božích každú nedeľu sú prejavom 

Božej lásky a výzvy zasvätiť sviatočný deň. Je potrebné povedať, že sú bratia a sestry, ktorým veľmi 

záleží na bohoslužobnom živote, a všetko vo svojej rodine podriadia tomu, aby sa ho mohli pravidelne 

zúčastniť. Uvedomujú si, že Pán Ježiš, je ich Bohom, jediným Pánom života, ktorého milujú a s ktorým 

chcú zažiť spoločenstvo na službách Božích. Neberú to ako náboženskú povinnosť, ale úprimnú túžbu, 

radosť, že môžu ísť do Božieho chrámu. Tak ako aj iné príležitosti v ľudskom živote sa dajú využívať, 

či zneužívať, alebo môžu byť mnohým ľahostajné, tak je to aj v duchovnej oblasti. Sú ľudia, ktorí 

príležitosť byť v spoločenstve, na službách Božích - nepovažujú za až tak veľmi dôležité, či prioritné. 

Majú svoje dôvody, prečo sa nezúčastňovať bohoslužobného života. Sú to opodstatnené dôvody? 

Dôvody, ktoré by obstáli ako argumenty pred Pánom Bohom? To sú otázky na zamyslenie pre 

každého, kto na Božiu výzvu – odpovedá rôznymi argumentmi, prečo nemôže prichádzať do 

chrámového spoločenstva.  

     Len či to nie je tak trochu aj alibistické, posudzujúce a ospravedlňujúce svoje svedomie, prečo nie 

spoločenstvo v chráme? Pán Boh nás pozýva do spoločenstva bez akýchkoľvek rozdielov medzi nami. 

Dáva nám príležitosť, aby sme prišli k Nemu takí, akí sme. Boh nechce, aby sme hľadali medzi sebou 

priepasti, či iné dôvody, prečo nebyť s Ním. On chce, aby sme vnímali vo svojom živote, že On je 

Boh, ktorého by sme si mali vážiť, milovať a ctiť a mať s Ním úprimné spoločenstvo. A z tejto lásky 



k Pánu Bohu má prameniť aj láska k blížnemu. A Pán Ježiš ide ešte ďalej, keď hovorí, že aj láska 

k nepriateľovi. A ak deklarujeme, že sme kresťania, tak nielen o tom hovorme, ale predovšetkým žime 

aj vo viere v Boha i v tom každodennom praktickom živote viery, lásky a nádeje. 

     Pokiaľ trvá Božia milosť, vždy je možnosť sa nad sebou zamyslieť a urobiť vo svojom živote 

zmenu. A to je výzva pre všetkých nás, i tých, ktorí sú mimo pravidelného spoločenstva v chráme, aby 

sa vrátili, pretože dvere v cirkevnom zbore sú otvorené pre všetkých - bez rozdielu. Netreba sa báť, 

ani byť ľahostajní, či pohodlní. Ale uvedomiť si, že Boh ma stvoril z lásky a ja Mu túto lásku chcem 

opätovať. Mať s Ním vzťah viery nielen súkromný, ale najmä v spoločenstve, do ktorého patrím. 

Využívajme túto príležitosť, ktorú nám Pán Boh ponúka. 

      

PRÍPRAVA SLUŽIEB BOŽÍCH: 

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

celkového obsahu a programu služieb Božích. Kladieme dôraz, aby služby Božie po všetkých 

stránkach boli pripravené čo najlepšie, aby boli oslovujúce, povzbudzujúce, motivačné. Iste je čo stále 

zlepšovať. 

KÁZNE: 

     v r. 2015 sa kázne pripravovali v písomnej forme, cca na 12. – 15. min. Biblické texty ku kázni sa 

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

 

VÝBER PIESNÍ: 

     bol praktizovaný tak, aby konkrétne piesne dotvárali obsah a umocňovali hlavnú myšlienku z kázne 

Božieho slova.  

     Chcem vyjadriť úprimnú vďačnosť Pánu Bohu, že v matkocirkvii v Soli sme mohli zakúpiť 

dôstojný hudobný nástroj na oslavu Hospodina. Verím, že tento organ nebol zakúpený zbytočne, ale 

že bude slúžiť na doprovod mnohých chválospevov, na oslavu Trojjediného Pána Boha. Kiež by bol i 

motiváciou pre ďalší rast tých, ktorí na tomto organe budú hrať...  

     Na organe, na ktorom sa hrávalo na službách Božích v Soli do augusta 2015,  sa hrá vo filiálke 

Zámutov na doprovod piesní na službách Božích. Je určite prínosom i oživením služieb Božích, čo už 

postrehli viacerí bratia a sestry v Zámutove.  

 

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: Mgr. Slavomír Sabol – biskup VD ECAV; 

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

– zb. farár vo Vranove nad Topľou, Mgr. Dušan Cina – riaditeľ BÚ VD ECAV, Mgr. Peter Mihoč 

- tajomník biskupa VD ECAV, PhDr. Marta Ferjová – zb. farárka v CZ Sabinov, Mgr. Martin 

Vargovčák – zb. farár v CZ Vranov nad Topľou; Mgr. Kristína Vargovčáková – nám. farárka v CZ 

Vranov nad Topľou. 

 Ľudmila Hrivniaková – 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, 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 z Čaklova. 

 čítanie pašií: Denisa Polahárová, Radka Antolová, Timea Peržeľová, Martina Michalíková, Mária 

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

Alexandra Jenčová,  Lukáš Rapavý, Lukáš Krištan, Jana Kottulová. 



 príhovory zb. dozorkyne Viery Ďorďovičovej - (konfirmácia; stretnutie konfirmandov po 50r.; 

Zborové dni; pri posvätení organa v Soli). 

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

v roku 2015. 

 

BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT – SLUŽBY BOŽIE - Tabuľka č. 1 

3. SVIATOSTI 
 

A/ KRST SVÄTÝ: 

 je sviatosťou, ktorú už niekoľko rokov praktizujeme v rámci služieb Božích, čo prinieslo pozitívnu 

skúsenosť u tých, ktorí sú pravidelnými účastníkmi bohoslužobného života. Krstíme 

v spoločenstve bratov a sestier, a tak môžeme byť svedkami prijatia nového člena cirkevného 

zboru, spoločne sa zaňho modliť. Od prijatia uznesenia, že sa Krst svätý praktizuje len v rámci 

služieb Božích, bolo 69 krstov. 62 krstov bolo vykonaných s radostným pochopením i prijatím, že 

to bude v rámci služieb Božích. 7 krstov bolo takých, kde rodičia uvádzali dôvody, prečo nie 

v rámci služieb Božích, a predsa sa našlo riešenie, ktoré viedlo k spokojnosti. Chcel by som 

povzbudiť rodičov i krstných rodičov, aby vnímali Krst svätý v rámci služieb Božích ako dobrú 

príležitosť byť v spoločenstve kresťanov a prijať dieťa za člena cirkevného zboru práve medzi 

bratmi a sestrami. 

 miesto krstu: kostol.  

 spôsob krstu: len v rámci služieb Božích.  

 

 

KRST SVÄTÝ - Tabuľka č.2 

ROK deti dospelí spolu 

chlapci dievčatá 

2014 5 9 0 14 

2015 2 4 0 6 

 

B/ VEČERA PÁNOVA: 

     k tejto sviatosti je potrebné pristupovať vždy zodpovedne. Je potrebné si uvedomiť svoje 

hriechy, úprimne ich oľutovať a prosiť Pána Boha o odpustenie. Tomu však predchádza aj naša 

povinnosť zmieriť sa svojimi blížnymi, práve aj na základe prikázania lásky: „Milovať budeš 

blížneho ako seba samého.“   Ak ste nevládni, alebo chorí, môžete nás s pokojným svedomím 

osloviť, že potrebujete prijať sviatosť Večere Pánovej so spoveďou. Určite ju nechápte tak, že ak 

príde kňaz prislúžiť Večeru Pánovu domov, tak je to už koniec života. Sviatosť Večere Pánovej so 

spoveďou v domácnosti je prislúžená doma najmä kvôli tomu, že to najčastejšie pre  zdravotné 

ťažkosti nie je možné v chráme Božom.  

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

štvrtok, Veľký piatok, konfirmácia, 3. nedeľa po Svätej Trojici, 10. nedeľa po Svätej Trojici – 

kajúca, 11. nedeľa po Svätej Trojici, Zborové dni, 3. adventná nedeľa, adventná večiereň, 4. 

adventná nedeľa. Zámutov: 5x; Čaklov: 5x, Soľ: 9x, Hlinné: 3x. 

 v domácnostiach na nešporných službách Božích – 4x; 

ROK HLAVNÉ NEŠPORNÉ RANNÉ PÔSTNE 

VEČIERNE 

ADVENTNÉ 

VEČIERNE 

MLÁDE 

ŽNÍCKE 

DETSKÉ 

 

SPOLU Pôstny 

modlit. 

týž. 

 

2014 233 14 3 16 12 0 1 279 1 

2015 225 13 1 16 12 0 1 268 1 

 



 v chráme Božom mimo služieb Božích - 1 krát. 

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

vo Vranove nad Topľou. 
 

PRISLUHOVANIE VEČERE PÁNOVEJ V KOSTOLE- Tabuľka č. 3 

CZ ECAV MUŽI ŽENY SPOLU 

SOĽ 277 372 649 

ČAKLOV 191 196 387 

ZÁMUTOV 119 126 245 

HLINNÉ 61 67 128 
 

  

 

VEČERA PÁNOVA – Tabuľka č. 4 

   

 

ROK chrám Nemocnica Domov 

dôchodcov 

doma  

spolu 

muži ženy muži ženy muži ženy muži Ženy 

2014 580 801 0 0 1 0 18 34 1434 

2015 648 761 3 2 0 0 21 35 1470 

   

     

    

4. KONFIRMÁCIA 
 

 tejto slávnosti predchádza dôkladná príprava konfirmandov, nielen k získaniu vedomostí, ale 

predovšetkým na pochopenie a i prijatie kresťanských právd do ich života. Je potrebné aj zo strany 

rodičov, aby sa venovali svojim deťom a snažili sa im byť nápomocní pri príprave na hodiny 

konfirmačnej výučby. Rodičia by mali viesť deti a podporovať ich v tom, aby sa zúčastňovali 

biblických hodín pre dorast, i spoločne ako rodina prichádzali pravidelne na služby Božie. Ak 

rodičia nevenujú čas pri ich príprave na konfirmačnú výučbu, tak sa stáva, že deti sa systematicky 

nepripravujú. Chcel by som povzbudiť rodičov, aby im viacej záležalo na duchovnom raste svojich 

detí. 

 slávnosť konfirmácie bola 17.05.2015 – v nedeľu po Vstúpení. Konfirmandov pripravila 

a slávnostne konfirmovala s. kaplánka Mgr. Zuzana Kubačková. Konfirmovaných bolo 11 

konfirmandov – 7 dievčat a 4 chlapci (zo Soli: Henrieta Ďžamová, Nikoleta Straková; z Čaklova: 

Demčák Denis, Demčáková Rebeka, Kmecová Daniela, Nováková Katarína, Damián Verčimak; 

z Hlinného: Bencová Viktória, Krištan Samuel, Rada Norbert; Vranov: Tömöryová Renáta). 

 od septembra 2015 máme v 1. ročníku konfirmačnej prípravy 11 katechuménov;  7 chlapcov,  4 

dievčatá. Soľ: 3; Čaklov: 4; Zámutov: 1; Hlinné: 3. 

 v 2. ročníku konfirmačnej prípravy: 6 konfirmandov; 3 chlapci, 3 dievčatá. Soľ: 2; Čaklov: 1; 

Zámutov: 2; Hlinné: 1. 

 

KONFIRMÁCIA - Tabuľka č.5 

ROK deti dospelí spolu 

chlapci dievčatá 

2014 2 2 1 5 

2015 4 7 0 11 

 

5. PRIHLÁSENÍ A ODHLÁSENÍ Z CIRKEVNÉHO ZBORU 
 

 PRIHLÁSENÍ DO CIRKEVNÉHO ZBORU: 1 člen. 

      Soľ: Ing. Jozef Kmec - prisťahovanie sa do CZ.  



 ODHLÁSENÍ Z CIRKEVNÉHO ZBORU: 1 členka.     

Soľ: 1. Dôvodom odhlásenia z CZ bolo odsťahovanie sa a prihlásenie sa do cirkevného zboru 

ECAV Hanušovce nad Topľou. 

 

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 manželskom živote prídu rôzne starosti, problémy, či krízy, ktoré neobchádzajú ani nás 

kresťanov, ale predsa s Božou pomocou, na modlitbách, pri spoločnej ochote riešenia problémov, 

sa dá všetko prekonať. 

 v r. 2015 bolo až 5 krížnych manželstiev a len 2 čisto evanjelické. Praxou je, že pri vstupovaní do 

stavu manželského i pri spolužití v krížnych manželstvách dochádza k problémom, ktoré vytvárajú 

napätia v rodinách. Je potrebné tieto problémy riešiť už pred vstupom do stavu manželského a byť 

viacej horlivejší a nenechať sa len vtiahnuť do argumentov inoveriacich, ktoré sú neraz postavené 

alibisticky.  

 v r. 2015 bolo požehnané 1 manželstvo.  

 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: 

 našim zámerom a cieľom je urobiť poslednú rozlúčku dôstojnou, aby smútiaca rodina bola 

povzbudená a potešená Božím slovom, z ktorého pramení východisko aj pri smrti. Snažíme sa 

empaticky pristupovať k ľuďom, ktorí odprevádzajú svojich blízkych a sprevádzať ich v nádeji 

vzkriesenia a večného života. 

 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. 

 Miesto pohrebov: Dom smútku. 

 

POHREBY – Tabuľka č. 7 

ROK muži ženy deti spolu 

2014 4 6 0 10 

2015 11 6 0 17 

 

8. BIBLICKÁ A VNÚTROMISIJNÁ PRÁCA V ZBORE 
 

     sa koná v našom CZ pravidelne, s cieľom ľudí viesť ku každodennému životu s Pánom Bohom, ale 

i k využívaniu príležitostí stretnúť sa aj v rámci pracovného týždňa, teda aj mimo nedeľňajšieho 

spoločenstva. Každý si môže vybrať, ktorej aktivity sa zúčastní. Som vďačný Pánu Bohu, že sa nájdu 

dospelí, ale i deti, dorast a mládež, ktorí pravidelne prichádzajú do spoločenstva - či už biblických 

ROK evanjelické krížne spolu 

2014 1 5 6 

2015 2 5 7 



hodín dospelých, dorastu i mládeže, spevokolu, i detskej besiedky. Pozývame aj ostatných bratov 

a sestry, deti, dorast i mládež, aby si upravili čas tak, aby sa mohli zúčastňovať biblických aktivít.  

     Chcem pozvať aj bratov a sestry, ktorí by chceli slúžiť Pánu Bohu spevom, aby prišli do zborového 

spevokolu. Nemusíte sa obávať – nejakých hlasových skúšok. Budeme radi, keď prídete do spevokolu, 

aby sme vytvorili väčšie spevácke teleso, ktoré bude s radosťou oslavovať Pána Boha. 

 

I. Biblické hodiny pre dospelých:  

 obsah: Skutky apoštolov; 9. článkov augsburského vyznania.  

 forma: spev piesní, čítanie biblického textu, modlitby, zamyslenie nad biblickým textom, 

vykladanie jednotlivých kapitol Skutkov apoštolov, od septembra články Augsburského vyznania. 

 čas: 18:00h. 

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

 v r. 2015 viedli biblické hodiny: Z. Kubačková – zb. kaplánka,  Mgr. Ľ. Kubačka – zb. farár. 

 

II. Biblické hodiny pre mládež:  

 obsah: vybrané biblické texty, témy týkajúce sa praktického života. 

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

s diskusiou, modlitebná chvíľa. 

 vzťah mladých k cirkevnému zboru je pozitívna a viacerí sa pravidelne zúčastňujú i nedeľných 

služieb Božích. Taktiež pozitívne reprezentujú náš cirkevný zbor. 

 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: 2. Mojžišova; kapitoly z knihy „Mám veľa otázok“: Aký je Boh?; Prečo žijem?; Prečo je 

na svete toľko zla?; Ako dať všetko znovu do poriadku?; Prečo práve Ježiš?; Ako môžem žiť 

s Ježišom v dnešnej dobe?; Je Boh naozaj pri mne?; Môže modlitba pomôcť?.  

 forma: spev piesní, aktivity, téma – väčšinou 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. 2015 počas vianočných, veľkonočných, svätodušných slávností, na Zborových 

dňoch, v rámci služieb Božích pri posvätení nového organa v Soli, na Stretnutí spevokolov ŠZS. 

Spolu 15 vystúpení. 

 

V. Kvarteto: 

V roku 2015 nevystupovalo. 

 

VI. Pôstny modlitebný týždeň – 24. – 27. marca 2015: 
 24.03.2015 – kostol Soľ: 18:00h. –  1Kor 15,3-4 – Z. Kubačková; 

 25.03.2015 – kostol Hlinné: 18:00h. – 1Tim 2,2b-4 – Z. Kubačková; 

 26.03.2015 – kostol Zámutov: 18:00h. – 1Tim 6,12 – Z. Kubačková; 

 27.03.2015 – kostol Čaklov: 18:00h. – 1Pt 2,24-25 – Z. Kubačková. 

 

VII. Zborová práca s rodinami: 

     toto stretnutie sa konalo dňa 03. mája 2015 (nedeľa) o 15:00h. v Zborovom dome v Soli. Na úvod 

stretnutia sa prihovoril br. zb. farár – konsenior ŠZS Ľ. Kubačka. V rámci programu sa spievali piesne 

mládeže, ktoré na gitare doprevádzal br. Matúš Boroš. Hlavnou témou stretnutia kresťanských rodín 

bola prednáška s. farárky Marcely Uhlárikovej z CZ Chmeľovec – AKO SA ROZPRÁVAŤ, ABY 



SME SI ROZUMELI… Pre deti bol pripravený osobitný program. Po prednáške sa s. farárka 

pomodlila. Po duchovnej časti, pokračovalo stretnutie kresťanských rodín v zb. altánku, pri malom 

občerstvení a vzájomných rozhovoroch. Na stretnutí bolo 46 bratov a sestier. Úprimne ďakujeme 

všetkým, ktorí sa zapojili pri príprave a organizácii tohto stretnutia. 

 

VIII. Zborová práca s deťmi: 

 

A/ Detské služby Božie a Deň detí: 31.05.2015 

       

     Deň detí v našom CZ začal detskými službami Božími. Svojim charakterom i obsahom boli 

venované najmä deťom, dorastu a mládeži. Okrem detských služieb Božích v Soli, ako to bývalo po 

minulé roky, sa deti na detských službách Božích zišli aj v Čaklove. Počas služieb Božích sa spievali 

nielen piesne z Evanjelického spevníka, ale aj detské piesne z besiedky. Deti boli zapojené aj do 

liturgie, a to čítaním biblických textov, a modlitieb. Deti v Soli dostali aj Božie požehnanie pri oltári, 

a po kázni vystúpili so svojou piesňou. Služby Božie v Soli hudobne doprevádzala aj skupina Prázdny 

kríž. V kázni slova Božieho (nielen) deti mohli počuť o tom, ako Pán Ježiš ako 12-ročný prvý krát 

navštívil jeruzalemský chrám. Z tohto príbehu odznelo veľmi dôležité posolstvo: Privádzajme deti ku 

viere – aby boli milé Bohu – aby boli milé ľuďom. Ďakujeme Pánu Bohu za požehnaný čas strávený 

v Jeho prítomnosti. Modlime sa za to, aby nielen dospelí, ale aj deti s radosťou prichádzali do chrámu 

a počúvali Slovo Božie. Zborový Deň detí pokračoval poobedňajším programom, ktorý začal o 15.00 

v areáli Zborového domu. Deti hneď pri vstupe vítali známe rozprávkové postavičky – Snehulienka 

a sedem trpaslíkov, ktorí sa deťom aj osobne predstavili. Po občerstvení a krátkej prestávke na deti 

čakali siedmi trpaslíci a aj Snehulienka, ktorí pre deti pripravili súťaže. Deti sa rozdelili do  skupín 

a postupne zdolávali jednotlivé stanovištia. Po náročnom boji boli odmenené zmrzlinou. Potom 

nasledoval voľný čas pri hrách, na trampolíne, pri vzájomných rozhovoroch. Ďakujeme Pánu Bohu, že 

požehnal aj toto popoludnie, a že deti mohli aj za pomoci známej rozprávky lepšie pochopiť, ako 

bojovať proti diablovi a zlu. Všetky deti odchádzali domov spokojné s vydareným dňom.      

 

B/ Detský biblický tábor - 06. – 09.07.2015 

     Téma biblického tábora: Vitajte v autoškole. Celý tábor sa niesol v duchu dopravy, dopravných 

značiek, pravidiel a zásad cestnej premávky. No nie tej na našich asfaltových cestách, ale na ceste, 

ktorá vedie do neba. Biblia je totiž plná dôležitých značiek, ktorými sa máme riadiť, aby sme 

nespôsobili nehodu, aby sme sa sami nezranili v našom duchovnom živote. Pán Boh nám niečo 

zakazuje, iné prikazuje, aby ten náš život plynul bez nejakej kolízie. Každý deň sa deti naučili jedno, 

či dve pravidlá. Deti si na témy vypracovávali pracovné zošity, ktoré obsahovali rôzne úlohy, kvízy, 

omaľovanky, rébusy. Na upevnenie biblických vedomostí pozerali animované biblické príbehy. Na 

záver deti dostali vodičské preukazy so svojimi fotkami a pečiatkou CZ – ako osvedčenie, že 

absolvovali výcvik. Každý deň mali deti tvorivé dielne, v ktorých si vyrábali napr. dopravné 

prostriedky z rôznych krabičiek; batikovali si tričká; či si vyrábali magnetky ako pamiatku na tento 

tábor. Program spestrili mnohé hry, súťaže, trampolína, futbal, ohadzovanie sáčkami s vodou, deti na 

parkovisko kriedami na chodník nakreslili obrovské mestečko s cestami a v posledný deň súťažili vo 

veľkej dopravnej hre. Deti každý deň dostávali desiatu a olovrant a o chutný obed sa postaral JS - 

catering Čaklov. Tábor pripravila Zuzana Kubačková, Martina Gajdošová, Denisa Polahárová 

a pomáhali Kristína Halasová, Eva Hrivniaková, Tomáš Hajník a Daniel Ravas. Tábora sa zúčastnilo 

35 detí, z čoho máme veľkú radosť. Ďakujeme Pánu Bohu za požehnaný čas, hojnú účasť detí a Jeho 

vedenie a ochranu  počas celého tábora. 

C/ Mikulášsky večierok – 06.12.2015: 

     sa konal v Zborovom dome v Soli. Tohtoročnou témou boli anjeli. Na úvod všetkých v útulnej 

miestnosti privítala s. kaplánka Z. Kubačková. Po modlitbe sa deti venovali téme. Deti spoločne 

hľadali odpovede na otázky, kto anjeli sú, či vôbec existujú, kto ich stvoril, akú majú úlohu, či ich 

môžeme vidieť... Potom sme sa pozreli do Biblie, aby spoznali tých anjelov, ktorých spomína biblia. 



Viac sa venovali trom  - Michael, Gabriel a Lucifer, ktorý odpadol od Boha. Anjeli majú podobné 

vlastnosti ako ľudia, lebo ako píše žalmista: „Čo je syn človečí...? Málo menším si ho urobil od 

božských bytostí, slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil.“ (Ž 8, 5a.6). Práve tieto slová sa stali ústredným 

veršom tohto stretnutia. Deti potom čakali rôzne súťaže, týkajúce sa blížiacich sa Vianoc. Kreslili si 

anjelov, a každé dieťa si anjela aj vyrobilo z ozdobného papiera. Potom už napäto čakali, či aj tento 

rok Mikuláš naozaj príde. Nesklamal, a tak mu deti mohli zarecitovať básničky, či zaspievať piesne. 

Po rozdaní balíčkov Mikuláš ešte neodišiel, ale sa s deťmi zabával na diskotéke. Ani po jeho odchode 

ešte nebol koniec, lebo deti pokračovali v zábave.  

 

IX. Zborová práca s dorastom a mládežou: 

 

(1) Biblický tábor pre dorast a mládež – 12. – 17.08.2015 

 

     sa konal v Zborovom dome v Soli sa konal biblický tábor pre dorast a mládež. Témou tohtoročného 

tábora bolo: Zachovaj si evanjelicko – kresťanskú identitu: 1. nedaj sa strhnúť prúdom; 2. nechaj sa 

viesť Duchom Božím; 3. buď slobodný; 4. buď vždy verný. Prvú tému mal Ľ. Kubačka – zborový 

farár; druhú tému mala Martina Kertisová; tretiu Kvetoslava Borošová a štvrtú mládežníčka Natália z 

CZ Vyšný Žipov. V rámci programu boli mnohé aktivity, v ktorých súťažili tri skupinky; spoločné 

uvažovania nad otázkami večerných biblických tém. Mládež vystúpila v rámci služieb Božích 

spoločnou  piesňou, Klaudia Jakubová informovala o biblickom tábore. V nedeľu poobede o 16:00h. 

bola Večera Pánova so spoveďou, ktorú prisluhoval zb. farár. Pred prijímaním Večere Pánovej sa k 

mládežníkom s krátkym zamyslením prihovorila Eva Hajníková zo Soli. Strávený čas bol požehnaním 

pre všetkých zúčastnených mladých ľudí. Na tábore bolo 27 mládežníkov. 

 

X. Zborová práca so ženami: 

 

(1) Stretnutie žien – 08.03.2015 

 

     sa konalo o 16:00h. v Zborovom dome v Soli. Témou stretnutia: Štyri ženy v rodokmeni Pána Ježiša 

Krista. Prednášateľom bol br. farár z CZ Budimír Mgr. Daniel Dudáš. V rámci programu vystúpila s. 

Dudášová – mama br. farára s prednesom básne, prihovoril sa br. farár Ľ. Kubačka, s. dozorkyna V. 

Ďorďovičová sa na záver pomodlila. Toto stretnutie viedla s. kaplánka Z. Kubačková. Po skončení 

programu stretnutie pokračovalo posedením pri malom občerstvení i pri vzájomných rozhovoroch. 

Stretnutia sa zúčastnilo 65 ľudí. 

 

(2) Spoločenstvo žien: 

 23.11.2015 – 18:00h. -  Zasadačka farského úradu Soľ 

      Každý rok sa pred adventom stretávame na stretnutí žien, aby sme sa naň spoločne pripravili 

výrobou adventných vencov. Tento rok sme sa zišli na fare 23.novembra. Všetky prítomné sestry 

privítala sestra kaplánka Zuzana Kubačková, ktorá sa veľmi potešila z hojnej účasti. Po prvej piesni sa 

prihovorila biblickým textom z proroka Micheáša 7,7-8 verš: „Ja však hľadieť chcem na Hospodina, 

čakať budem na Boha svojej spásy….Ak som padol, povstanem, ak sedím v tme, Hospodin mi je 

svetlom.“ Týmto textom nadviazala na predchádzajúcu poslednú nedeľu cirkevného roka – nedeľu 

večnosti, ku ktorej patrí Ježišovo podobenstvo o 10 pannách. Adventný veniec v sebe nesie symboliku. 

Zapálením adventných sviec nemáme vytvárať iba svetlo na stole, v miestnosti, ale máme sa snažiť, 

aby horeli a čoraz viac svetla vydávali najmä tie naše vnútorné lampy – a to skrze vieru v Pána Ježiša 

Krista. S. kaplánka na konci zamyslenia povzbudila prítomné sestry, aby pri zapaľovaní adventných 

sviečok pamätali najmä na to, že aj ony v sebe nosia svetlo milosti.  Po modlitbe a zaspievaní druhej 

piesne sa ženy pustili do tvorenia adventných vencov. Tohto požehnaného stretnutia sa zúčastnilo 23 

žien. 

 

(3)Pečenie vianočných oblátok v CZ. 

Aj v r. 2015 naše ochotné sestry napiekli oblátky pre všetkých členov CZ, za čo im úprimne ďakujeme. 

Ďakujeme deťom i mládeži za distribúciu oblátok do domácností.  



 

XI. Stretnutie ľudí v dôchodkovom veku – 18.10.2015: 

     Mesiac október – mesiac úcty k starším, je už tradičným časom na to, aby sme sa aj v našom CZ 

stretli s našimi staršími bratmi a sestrami. Stalo sa tak stretnutím, ktoré začalo nešpornými službami 

Božími o 15.00 v chráme Božom v Soli. V úvode sa prítomným prihovorila sestra dozorkyňa Viera 

Ďorďovičová vlastnou básňou napísanou pre túto príležitosť. Základom zvesti Božieho slova, ktoré si 

pripravila sestra kaplánka Z. Kubačková bol biblický text Mt 8,23-27, kde sa hovorí o búrke na mori. 

Po službách Božích sa seniori presunuli do zborového domu, kde bolo pripravené občerstvenie, čaj 

i káva. Každý dostal na pamiatku pamätnú záložku s biblickými textami. Stretnutia sa zúčastnilo 30 

ľudí. 

 

XII. Zborové dni – 04. – 06.09.2015: 

     Už tradične prelom augusta a septembra patrí v našom cirkevnom zbore zborovým dňom. Tento 

rok ich nosnou témou bol biblický verš z Listu Židom 1,10-11: „Ty, Pane, založil si zem na počiatku, 

a nebesá sú dielom Tvojich rúk; ony sa pominú, ale Ty zostávaš.“ Zborové dni začali v piatok 

programom pre dorast a mládež. Tento večer mladých spestrila svojim hudobným doprovodom 

domáca skupina Prázdny kríž. Mladí sa spoločne s domácim zborovým farárom Ľ. Kubačkom 

zamýšľali nad ústredným veršom. Celý večer bol popretkávaný rôznymi aktivitami a hrami. Boli sme 

radi, že sme medzi nami mohli privítať aj hostí – mládež z Čierneho nad Topľou. Spolu bolo 33 

mladých ľudí.   

     V sobotu sa ako každý rok, v popoludňajších hodinách slávnostne otvorili zborové dni modlitbou 

a zhudobneným veršom vystihujúcim našu tému. Do programu prispela aj zborová dozorkyňa V. 

Ďorďovičová vlastnou básňou. Potom sestra kaplánka Z. Kubačková privítala prvého hosťa – brata 

farára Jaroslava Petra z Obišoviec, spoločne s manželkou. Brat farár poslúžil témou: „Je biblia 

hodnovernou knihou?“ Táto téma bola pre prítomných veľmi zaujímavá, pretože väčšinou sa 

zaoberáme biblickými knihami a slovom Božím iba v rámci výkladu na biblických hodinách, 

v kázňach, ale málo vieme o tom, ako vlastne vznikali jednotlivé biblické knihy i celý kánon. Na 

prednáške bolo 96 ľudí. Počas prednášky zároveň bežal program pre deti, ktorým zrozumiteľným 

jazykom bola priblížená ústredná téma, na konci ktorej vytvorili veľmi zaujímavý projekt – z plastelíny 

vyrobili model stvoreného sveta – rastliny, zvieratká i človeka. Deti svoj čas strávili aj piesňami, 

hrami, a tvorivou činnosťou v tvorivých dielňach. Po prednáške sme sa všetci dospelí i deti 

premiestnili do altánku, kde už boli pripravené chutné grilované klobásky. Po spoločnej grilovačke 

vystúpil v kostole Slovenský kresťanský spevácky zbor Krédo – Viruju z Brezna. Pod taktovkou 

dirigentov MUDr. Jána Zachara a Ing. Janky Višňovskej sa soliansky kostol zaplnil tónmi nádherných 

piesní. Účasť 140 ľudí.   

     Stredobodom nedele v rámci zborových dní sú slávnostné služby Božie. Slávnostnou kazateľkou 

na ústredný text bola sestra farárka Marta Ferjová, ktorá niekoľko rokov pôsobila v našom CZ. 

Prítomní boli pozvaní aj k prijatiu sviatosti Večere Pánovej so spoveďou. Keďže začal nový školský 

rok, a my ho nechceme začať bez Božieho požehnania, všetky deti – škôlkari, žiaci, školáci, študenti 

i učitelia prijali Božie požehnanie na začiatku školského roka, aby s Božou pomocou a múdrosťou 

získavali nové vedomosti a plnili si svoje školské povinnosti. V rámci programu vystúpili deti, mládež 

i spevokol so svojimi piesňami. Hudobne bohoslužobné zhromaždenie doprevádzal nielen nový organ, 

ale aj husľový doprovod a kapela Prázdny kríž. Po zaspievaní posledného verša záverečnej piesne sme 

sa ešte nerozišli domov, pretože sme – opäť modlitbou a spevom zhudobneného verša tohtoročných 

zborových dní, uzavreli celý program. Domáci brat farár poďakoval všetkým, ktorí sa akokoľvek 

pričinili svojou službou na zborových dňoch. Ďakoval predovšetkým Pánu Bohu za to, že sa k nám 

priznal a požehnal spoločne strávený čas. Na samotný záver sme sa presunuli do susediacej Základnej 

školy na spoločný obed, ktorý bol úplnou bodkou za našimi zborovými dňami. Účasť na službách 

Božích – 292 ľudí. 

 

XIII. Túra – 10.10.2015: 

     Tohtoročná túra sa konala na Čiernu horu… Zraz bol o 08:00h. pri chate za obcou Hermanovce. 

Pred odchodom sa br. zborový farár pomodlil. Počas túry prebiehali vzájomné rozhovory i obdivovanie 



prírody, ktorú stvoril Hospodin. Po túre sme si opekali, a tak prežili spoločné chvíle v spoločenstve 

bratov a sestier z nášho CZ. 

 

XIV. Vianočný koncert – 20.12.2015: 

     stalo sa už takmer tradíciou, že sa na 4.adventnú nedeľu zídeme v našom chráme Božom v Soli, 

aby sme i počúvaním hudby dokončili svoju duchovnú prípravu na príchod nášho Spasiteľa. V úvode 

s. kaplánka Z. Kubačková privítala nielen všetkých prítomných, ale aj hlavného účinkujúceho  - Mgr. 

Martina Vargovčáka - zborového farára z Vranova, ktorý na tomto koncerte hral na organe. Do nášho 

chrámu zavítal spolu s manželkou Kristínou Vargovčákovou. M. Vargovčák si do programu vybral 

najmä diela veľmi významného hudobného skladateľa Johanna Sebastiana Bacha, ktorý sa považuje 

za jedného z najvýznamnejších a najvplyvnejších skladateľov všetkých čias. Tento rok si celý svet 

pripomínal 330. výročie jeho narodenia. Sme hrdí na to,  že je to náš evanjelický predstaviteľ, tvoril 

čisto evanjelickú hudbu a celá jeho tvorba je poznačená jeho hlbokou evanjelicko-

luteránskou religiozitou. Vo svojej tvorbe sa často nechal inšpirovať chorálmi evanjelického spevníka. 

Na koncerte odzneli jeho skladby, ako napr. „Nun komm der Heiden Heiland“ (úprava piesne Príď 

spasenie pohanov – ES č.19, spev Martin Berta), Pastorale, jeho úpravy piesní – Anjelov spev čujme 

krásny (ES č.39) – v doprovode spevu Ninky Mruskovej, Rebeky Kubačkovej a Dianky Grácovej 

a pieseň Už sa nám púčik rozvil (ES č.61) - doprevádzaný sólovým spevom Martina Bertu. Na záver 

odznela skladba Prelúdium a fúga B-dur. Vypočuli sme si aj skladby iných majstrov – Johanna 

Gottfrieda Walthera (Concerto h-mol), Dietricha Buxtehudeho (Wie schön leuchtet die Morgenstern – 

Jak tá jasná hviezda ranná – ES č.242). Obaja hudobní skladatelia mali blízky vzťah ku Bachovi. 

Nemohla chýbať ani najkrajšia vianočná pieseň – Tichá noc. Tóny organa boli pretkávané hovoreným 

slovom – adventnou modlitbou, biblickými textami, poučnými i vtipnými historkami k jednotlivým 

skladbám, básňou sestry dozorkyne V. Ďorďovičovej. Duchovným slovom sa prihovoril Mgr. Štefan 

Gabčan – farár v Drienčanoch, ktorých prišiel spolu s manželkou Mgr. Teréziou Gabčanovou, farárkou 

v Budikovanoch. Domáci farár – konsenior Mgr. Ľ. Kubačka sa na koniec pomodlil a udelil 

požehnanie. Počas programu sprievodným slovom doprevádzala Mgr. Zuzana Kubačková. Na záver 

sa poďakovala nielen všetkým účinkujúcim, ale najmä Pánu Bohu, za Jeho vianočný dar – Pána Ježiša 

Krista.  

 

XV. Hudobná skupina – Prázdny kríž:  

      sa vďaka Bohu v roku 2015 stretávala na hudobných skúškach v Zborovom dome v Soli. Podieľala 

sa na rôznych akciách, či už zborových (Služby Božie, Zborové dni, sobáše...) alebo mimo zborových 

(GOSPELSONG – Vranov nad Topľou, SEMFEST - Necpaly, Noc v škole – Ev. kolegiálne 

gymnázium Prešov). Na celoslovenský evanjelický festival SEMFEST 2015 skomponovala hymnu, 

ktorá bola kľúčovou piesňou celého podujatia. 

     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 roku 2016 a hrať 

a spievať nášmu Bohu na chválu.   

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

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Luter%C3%A1nska_cirkev
https://sk.wikipedia.org/wiki/Luter%C3%A1nska_cirkev


Tabuľka č.8 

     9. VÝCHOVNÁ PRÁCA 
 

A/ DETSKÁ BESIEDKA: 

 

 konala sa počas januára do decembra 2015, okrem letných prázdnin. 

 obsah: Soľ: zvieratká v Biblii, ako použiť časti tela na službu Bohu; Čaklov: biblické postavy Starej 

zmluvy; Hlinné: podobenstvá z evanjelií. 

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

 deti z detských besiedok vystupujú aj v rámci služieb Božích. 

 vyučujúci: Soľ – Z. Kubačková - zborová kaplánka, Martina Gajdošová, Denisa Polahárová; 

Čaklov – Klaudia Jakubová; Hlinné: Alexandra Jenčová. 

 Pravidelná účasť detí na detských besiedkach: Soľ: 13 detí; Čaklov: 5 detí; Hlinné: 4 deti. 

 

B/ ŠKOLSKÁ NÁBOŽENSKÁ VÝUČBA: 

 

 výučba náboženstva prebiehala v r. 2015 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 

2014/2015 ZŠ SOĽ 

 

 

I. stupeň 

 

13  Št:   12:40 – 13:25h. 

II. stupeň 

 

9 22 Po:  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 vyučovalo spolu 32 žiakov. 

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  

2014 131 26 35 8 40 15 30 40 2 12 1 19 

2015 94 22 39 12 42 10 44 43 1 23 1 19  

  



 

 

     10. ČINNOSŤ PRESBYTERSTVA 
 

     Zborové presbyterstvo sa pravidelne stretáva na svojich zasadnutiach. Predsedníctvo CZ zvoláva 

zasadnutia, nie preto, aby naplnilo cirkevnú ústavu, že sa má minimálne 2x stretnúť. Zborové 

presbyterstvo je zvolávané kvôli konkrétnym dôležitým bodom, ktoré má riešiť. V živote cirkevného 

zboru je vždy čo riešiť a preto sme vďační všetkým presbyterom, ktorú sú aktívni, ktorí sa zapájajú do 

práce v cirkevnom zbore. Iste aj v r. 2015 sa mnohé vďaka Pánu Bohu mohlo zrealizovať. Činnosť 

presbyterstva ani v r. 2015 nebola zbytočná, ale veľmi potrebná. Chcel by som vyzvať presbyterov 

k väčšej účasti na službách Božích, biblických hodinách pre dospelých i na duchovných aktivitách 

v cirkevnom zbore. Aby išli príkladom pre iných a tak motivovali aj iných. 

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

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

POČET ZASADNUTÍ: 4. 

OBSAH ZASADNUTÍ: 

 09.02.2015 – 18:00h.; Zborový dom Soľ – výročné zborové presbyterstvo, programom zasadnutia  

bola kňazská správa o živote a práci CZ za rok 2014; plán duchovných aktivít na r. 2015; správa 

o hospodárení za rok 2014; zápisnica z revízie a kontroly hospodárskeho výboru; zápisnica 

z kontroly inventárnej komisie; návrh rozpočtu na rok 2015; rôzne – diskusia. Účasť presbyterov: 

37. 

 28.05.2015 – 18:00h.; Zborový dom Soľ – programom bolo zhodnotenie účasti na duchovných 

aktivitách v CZ; zborové dni 2015; finančná dotácia OÚ Soľ; hospodárske záležitosti CZ; poistenie 

kostolov; rôzne – diskusia. Účasť presbyterov: 33. 

 30.06.2015 – 18:00h.; Zborový dom Soľ – program: návrh zmluvy o nájme nebytových 

priestorov; žiadosť Obecného úradu Soľ; poistenie kostolov; rôzne – diskusia. Účasť presbyterov: 

34. 

 14.12.2015 – 18:00h.; Zborový dom Soľ – program: zhodnotenie duchovných aktivít za r. 2015; 

dotácia z ministerstva financií pre filiálku Zámutov; chodník pri kostole v Čaklove; plnenie 

rozpočtu v r. 2015; rôzne – diskusia; účasť presbyterov: 39. 

 

    11. ČINNOSŤ VNÚTROMISIJNÉHO A HOSPODÁRSKEHO VÝBORU 
 

- Vnútromisijný výbor: 

29.01.2015– 17:00h. – zasadačka farského úradu Soľ; 

Program: hodnotenie duchovných aktivít v rámci r. 2015; príprava a návrhy na duchovný plán na r. 

2015. Účasť: 9 z 12 členov. 

Školský 

rok 

Základná škola Stupeň Počet 

žiakov 

Spolu Čas vyučovania 

2015/2016 ZŠ SOĽ 

 

 

I. stupeň 

 

6  Št:   12:40 – 13:25h. 

II. stupeň 

 

13 19 Po:  13:30 – 14:10h. 

ZŠ ZÁMUTOV 

 

 

I. stupeň 

II. stupeň 

6 

2 

 

8 

St:   14.00 – 14.40 

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

 

V šk. r. 2015/2016 sa na ZŠ – Soľ, Zámutov, Hlinné vyučuje spolu 29 žiakov. 



23.04.2015 – 18:00h. – zasadačka farského úradu Soľ;  
Program: príprava po obsahovej i organizačnej stránke stretnutie kresťanských rodín; zborových dní 

2015, deň detí, stretnutie konfirmandov po 50r.; túru. Účasť: 9. členov. 

 

- Hospodársky výbor: 

29.01.2015 – 18:30h. – zasadačka farského úradu Soľ; 

Program: kontrolovanie, revízia účtovných dokladov za štvrtý kvartál r. 2014, prerozdeľovali sa 

výdavky, zostavoval sa rozpočet na r. 2015, diskusia k hospodárskym záležitostiam CZ. Účasť: 12 

členov, prítomní všetci. 

21.04.2015 – 19:00h. – zasadačka farského úradu Soľ; 

Program: kontrola pokladničných dokladov za 3 mesiace r. 2015, rozdelenie spoločných výdavkov, 

riešenie hospodárskych záležitostí, diskusia. Účasť: 10 členov. 

06.08.2015 – 18:00h. – zasadačka farského úradu Soľ; 

Program: kontrola účtovných dokladov za druhý kvartál r. 2015, rozdelenie spoločných výdavkov, 

riešenie hospodárskych záležitostí, diskusia. Účasť: 9 členov. 

12.11.2015 – 19:00h. – zasadačka farského úradu Soľ; 

Program: kontrola účtovných dokladov za tretí kvartál r. 2015; rozdelenie spoločných výdavkov, 

riešenie hospodárskych záležitostí, diskusia. Účasť: 11. členov. 

 

     12. MIMORIADNE PRÍLEŽITOSTI V ZBORE 
 

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

 

I. Ekumenická bohoslužba:  

     A) sa konala dňa 25.01.2015 o 14:00h. sa v našom kostole vo filiálke Zámutov v rámci týždňa 

modlitieb za jednotu kresťanov. Na ekumenickej bohoslužbe boli zastúpení evanjelici a. v., rímsko a 

grécko katolíci. Túto ekumenickú bohoslužbu viedol zb. farár Ľ. Kubačka a spolu s ním slúžili br. 

Mikuláš Tatar – gréckokatolícky kňaz, ktorý poslúžil aj kázňou a br. Albín Senaj – rímskokatolícky 

kňaz. V úvode bohoslužby sa prihovorila s. dozorkyňa V. Ďorďovičová so svojou básňou i privítala 

všetkých prítomných. Na organe hrala s. kantorka E. Hajníková i br. kantor M. Višňovský. 

     B) sa konala dňa 25.01.2015 o 15:30h. v gréckokatolíckom kostole v Soli, v zastúpení troch cirkví: 

evanjelickej, grécko a rímsko katolíckej. Túto bohoslužbu viedol br. Peter Olšavský – gréckokatolícky 

kňaz. Spolu s ním slúžili: br. Ľ. Kubačka, Z. Kubačková; Jozef Polák – rímskokatolícký kňaz, Matúš 

Hatok – rímskokatolícky kaplán. Kázňou poslúžil br. farár Ľ. Kubačka, ktorý kázal na základe 

evanjelia podľa Jána  4. kap. – o žene Samaritánke. V kázni vyzval prítomných, aby odstránili zo svojej 

mysle všetky predsudky voči iným kresťanom, aby sa vzájomne rozprávali, a aby boli pravými 

ctiteľmi, ktorí budú Boha chváliť v duchu a v pravde. “Milí bratia a milé sestry, som vďačný Pánu 

Bohu, že napriek rôznym rozdielom, ktoré vytvárame my ľudia – nás spojil v Božom chráme – 

evanjelikov, grécko – i rímsko katolíkov do jedného spoločenstva. Áno, Boh nám dáva veľmi jasne 

najavo, aby sme odložili nabok všetky bariéry, predsudky a nechali sa spájať tým jedinečným mostom, 

ktorý je Pán Ježiš Kristus. Žime medzi sebou aj v obci ako bratia a sestry v Ježišovi Kristovi. 

Rozprávajme sa spoločne a vydávajme jednotný kresťanský hlas všade navôkol. A buďme tými pravými 

ctiteľmi, ktorí budú chváliť Boha v duchu a v pravde. Nech nás všetkých žehná Trojjediný Boh – Otec, 

Syn i Duch Svätý, naveky požehnaný. Amen.” Na organe hral br. kantor. M. Jenčo a s. kantorka A. 

Kandalová. 

 

II.  Stretnutie konfirmandov po 50. r.: 

     sa konalo 21.06.2015 v 3. nedeľu po Svätej Trojici so začiatkom o 09:30h. v rámci slávnostných 

služieb Božích s Večerou Pánovou. Služby Božie slúžil br. Ľ. Kubačka – zb. farár – konsenior ŠZS. 

Jubilejných konfirmandov konfirmoval br. farár Dezider Dzúrik – dňa 19. apríla 1965 v chráme Božom 

v Soli. Spolu ich bolo 28. Stretnutia sa zúčastnili 13: Štefan Antol, Božena Demčáková, Marta 

Kmecová, Helena Jenčová, Ľudmila Husivargová, Marta Macková, Jarmila Trošková, Milan Gazdík, 

Jozef Kmec, Helena Jackaninová, Anna Gaľová, Ján Peržeľ st., Milan Sciranka. Ostatní sa 



ospravedlnili z rozličných dôvodov.  K jubilejným konfirmandom sa prihovoril br. farár na základe 

Písma Svätého z listu apoštola Pavla Efezským 4,13-15. Jubilejní konfirmandi v rámci služieb Božích 

pristúpili k sviatosti Večere Pánovej so spoveďou. Za jubilejných konfirmandov sa prihovorila s. 

Božena Demčáková zo Soli. Jubilejných konfirmandov pozdravila za CZ s. dozorkyňa V. 

Ďorďovičová. Na organe doprevádzal br. kantor M. Jenčo. Po skončení slávnostných služieb Božích 

bol v Zborovom dome pripravený spoločný obed, v rámci ktorého sa viedli aj vzájomné rozhovory. 

Cieľom tohto spoločného stretnutia aj tohto roku bolo pripomenutie si dôležitej slávnosti konfirmácie 

– osobného vyznania viery v Trojjediného Pána Boha a potvrdenia krstnej zmluvy. Jubilejní 

konfirmandi boli vďační za možnosť sa opäť stretnúť a zažiť požehnané chvíle v spoločenstve s Pánom 

Ježišom Kristom. Jubilejní konfirmandi odchádzali vďační za prežité chvíle v Božom chráme i v 

Zborovom dome. 

 

III.  Zborový zájazd – Myjava - okolie: 

     Tento rok to bol dvojdňový výlet, ktorý sa konal cez víkend 26. – 27.septembra 2015. Cieľom 

našich ciest bolo nami dosiaľ nepoznané okolie Myjavy. Keďže sme toho chceli stihnúť čo najviac, už 

o 3.30 autobus zbieral z Čaklova, Soli a Hlinného s modlitbou na perách domáceho brata farára Ľ. 

Kubačku. Prvou zastávkou bolo mesto Stará Turá, ktorá nás privítala síce daždivo, no aj s ochotou 

brata presbytera Mgr. Pavla Trúsika. Ukázal nám evanjelický kostol, rozpovedal zaujímavosti 

z bohatej histórie CZ, a previedol nás i pamätnou izbou Kristíny Royovej. Potom sme sa v centre mesta 

pristavili i pri pamätníku veľmi významného rodáka zo Starej Turej – prof. Jozefa Roháčka, ktorý ako 

prvý preložil bibliu z pôvodných jazykov do slovenčiny. Naše kroky putovali do zachovanej 

budovy „Domova bielych hláv“ – niekdajšieho starobinca, ktorý, okrem ďalších významných budov, 

akou bola Útulňa (sirotinec), či nemocnica, postavila Kristína Royová. Dodnes na priečelí tejto budovy 

vidieť pôvodný nápis, ktorý sa nepodarilo zničiť ani komunistom – „Ak budeš veriť, uvidíš slávu 

Božiu.“ V tejto budove momentálne sídli občianske združenie Sluha, ktoré sa venuje rozmanitej 

činnosti, napr. fungujú tu tvorivé dielne pre deti, klub abstinentov, hudobno-dramatický krúžok, 

Sluhova knižnica, biblické štúdium, spolupráca na knižných publikáciách, či zapožičiavanie 

antidekubitných matracov. Svojim zameraním teda v podstate pokračuje v charitatívnom a sociálnom 

cítení sestier Royových. V tejto budove sa nachádza aj múzeum venované týmto sestrám. Na Myjave 

sme navštívili evanjelický kostol, v ktorom nás privítala sestra farárka Mgr. Monika Černeková a brat 

farár Mgr. Samuel Mišiak, PhD. Obaja nám rozpovedali zaujímavosti o kostole, či histórie CZ. Po 

výstupe veže, či nákupe v zborovej predajni Tranoscia, sme si užili aj jarmočnú atmosféru. Začalo nám 

priať aj počasie, pretože prestalo pršať a my sme mohli ísť ďalej – do ďalšieho CZ – Brezovej pod 

Bradlom. Tam nás v  majestátnom a veľkolepom Božom chráme privítal domáci brat farár Mgr. Ján 

Lichanec. Chrám je zaujímavý svojou symbolikou – je to trojloďový chrám (trojjedinosť Pána Boha), 

spočíva na dvanástich nosných pilieroch (12 učeníkov), vedie do neho päť vchodov (5 kníh 

Mojžišových) a celá budova má 66 okien (66 kníh biblie). Tento kostol dodnes patrí medzi najväčšie 

evanjelické kostoly. Podvečer sme sa zúčastnili večerných služieb Božích v evanjelickom chráme 

Božom v Skalici. Slovom Božím nám poslúžil domáci brat farár – konsenior ThDr. Peter Švehla. 

Potom pri čaji a káve bol priestor na vzájomné rozhovory o živote tohto CZ. Nedeľný deň cesta 

smerovala cez kopanice do CZ Vrbovce na služby Božie. Veľmi milo a vrúcne nás privítal domáci brat 

farár – senior Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD. Vážili sme si jeho prítomnosť o to viac, keďže iba deň 

predtým sa vrátil z dvojtýždňového zájazdu po Kanade a USA, ktorý organizoval. Hoci unavený, 

predsa s úsmevom privítal naše osadenstvo. S energiou jemu vlastnou zapojil do liturgie aj nášho brata 

farára. Kázňou slova Božieho nám poslúžil emeritný brat biskup prof. ThDr. Július Filo. Pri spoločnom 

obede brat senior Hvožďara spomínal na svoju návštevu u nás v Soli spred troch rokov, rovnako pri 

príležitostí Zborových dní a bol rád, že sme mu jeho návštevu takýmto spôsobom oplatili. Posilnení 

nielen vzájomnými rozhovormi s bratom seniorom i bratom biskupom, ale aj pohostinnosťou 

Vrbovčanov, sme sa vydali na cestu domov. Keďže bol krásny slnečný deň, nenechali sme si ujsť 

výstup na Štefánikovu mohylu na Bradle, odkiaľ sa nám ponúkol nádherný výhľad do širokého okolia. 

Domov sme sa vracali spokojní,  plní zážitkov a dojmov a najmä naplnení vďačnosťou voči Pánu Bohu 

za požehnaný čas. Účasť na zborovom zájazde: 49 ľudí. 

 

 



IV. Posvätenie nového organa v matkocirkvi v Soli i sadenie stromu reformácie: 
     Posledná nedeľa cirkevného roka sa stala pre veriacich v CZ Soľ veľkou slávnosťou. 22. november 

2015 sme okrem nedele večnosti, slávili posvätenie nového organa v chráme Božom v Soli. Pri tejto 

príležitosti bol zasadený aj pamätný Strom reformácie. Služby Božie začala s. dozorkyňa Viera 

Ďorďovičová básňou, ktorú zložila na túto príležitosť. Slávnostným kazateľom na týchto službách 

Božích bol dôstojný brat dištriktuálny biskup VD Mgr. Slavomír Sabol, ktorý do Soli zavítal spolu 

s rodinou. Za základ zvesti Božieho slova si vybral text, ktorý je určený na túto nedeľu – a to 

podobenstvo Pána Ježiša o 10 pannách. Br. biskup sa prihovoril aj v posviacajúcej reči, za základ 

ktorej si vybral 150 žalm. Postrehol, že už keď vchádzal do kostola, rozpoznal iný organ, 

monumentálnejší a dôstojnejší. Zdôraznil myšlienku, že ak chce človek niečo robiť z radosťou, musí 

to vyvierať z jeho vnútra. Aj nový organ bude slúžiť na oslavu Božieho mena, na šírenie radosti z toho, 

že aj my sme veriaci ľud, ktorý sa priznáva k svojmu Bohu. Ten, kto rozozvučí klávesy a pedále 

nového organa, tak má robiť s radosťou a vo vedomí toho, že slúži i takýmto spôsobom Hospodinovi. 

Domáci br. farár Mgr. Ľuboš Kubačka informoval prítomných o novom organe i o ceste, ktorá viedla 

k tomuto kroku. Značka organu je Johannus Vivaldi 350. Je to štvrtá rada holandského výrobcu 

Johannus. Prevedenie tohto organa je vo vyššej triede i kvalite. Organ má 3 manuály: hlavný, druhý, 

a pozitív. Organ má 66 registrov, hlavný manuál má 19 registrov; druhý manuál má: 19 registrov; 

Pozitív má: 12 registrov; a 16 je basových registrov. Brat farár poďakoval presbyterom 

i konventuálom, ktorí podporili zakúpenie nového organa; i prítomnému pánovi starostovi, pretože 

nemalú zásluhu na finančnom pokrytí má Obecný úrad v Soli, ktorý poskytol dotáciu 6.000,- Eur. Na 

novom organe sa hrá od pamiatky posvätenia tohto chrámu – od 30. augusta 2015. Na služby Božie 

bol pozvaný aj milý hosť, Mgr. Martin Vargovčák, zborový farár z CZ Vranov, ktorý sa dlhé roky 

venuje organovým skladbám. Nový organ predstavil v celej svojej kráse, a to monumentálnou 

a náročnou skladbou od Johanna Sebastiana Bacha – Toccata et fuga d-moll BWV 565. Okrem tejto 

skladby bol brat farár zapojený aj do úvodnej liturgie. V rámci slávnostného programu vystúpil 

s dvomi piesňami zborový spevokol. Dvojhlasnú pieseň si pripravili aj dve dievčatá – Ninka Mrusková 

a Rebeka Kubačková. Do liturgie sa zapojila i domáca sestra kaplánka Mgr. Zuzana Kubačková. Na 

organe hral zborový kantor RNDr. Michal Jenčo. Po skončení slávnostných služieb Božích sa všetci 

prítomní bratia a sestry presunuli von, kde v priestranstve pri kostole bol už predsadený stromček – 

lipka, ktorá sa stala Stromom reformácie. Brat biskup informoval o tomto nápade sadenia stromov 

reformácie v evanjelických cirkvách. Potom symbolicky Strom reformácie sadili: brat biskup, domáci 

farárovci Kubačkovci, sestra dozorkyňa, br. zástupca zb. dozorkyne Dušan Berta, pán starosta Ing. 

Jozef Berta a br. kostolník Stanislav Michalík. Po zaspievaní verša piesne sa slávnostný program 

naplnil. Veríme, že nový organ bude slúžiť k dôstojnému doprovodu bohoslužobného zhromaždenia 

a že Strom reformácie bude rásť do krásy a bude stále pripomínať i týmto spôsobom dodnes aktuálny 

odkaz reformácie. 

 

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

a/ účasť zborových presbyterov na školení presbyterov ŠZS – 01.03.2015 – Merník: účasť: 24 

presbyterov; 

b/ účasť na seniorálnom konvente ŠZS ECAV – 28.03.2015 – Chmeľov: Predsedníctvo CZ spolu s 3 

delegátmi, (Ľ. Kubačka, V. Ďorďovičová, D. Berta, V. Nemcová,  A. Plachá); 

c/ účasť dorastencov na Seniorátnom stretnutí dorastu – 16.05.2015 – Sigord; 

d/ účasť detí zo solianskej detskej besiedky na Dávidovej harfe – Seniorálnom stretnutí detí  - 27.6.2015 

Trebišov  

e/ účasť členov CZ na Dištriktuálnom dni VD ECAV – 26.07.2015 – Ružomberok; 

f/ účasť členov CZ  na Misijných dňoch VD ECAV 27.-30.08.2015 – Ľubovnianske kúpele; 

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

08.11.2015 v Michalovciach a 22.11.2015 v Bardejove. 

 

VI. 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 stretnutia predsedníctva CZ; 



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

- JANUÁR 

4.1. – služby Božie v CZ Pribeta (ZK) 

4.1. – služby Božie v CZ Párnica (ĽK) 

6.1. – kantorovanie CZ Pribeta (ZK) 

14.1. – účasť na pohrebe farára Vladka Šoltésa Bardejov (ZK) 

15.1. – stretnutie v Čaklove ohľadom ekumény (ĽK)  

            stretnutie v Soli ohľadom ekumény (ĽK) 

19.1. – SPK Prešov (ZĽK) 

25.1. – ekumenické bohoslužby Zámutov ev. kostol (ĽK) 

25.1. – ekumenické bohoslužby Soľ gréckokatolícky kostol (ZĽK) 

26.1. – pracovné stretnutie Zámutov (ĽK) 

27.1. – VSE – pracovné stretnutie – odhlásenie elektriky Novák (ĽK) 

29.1. – VMV (ZĽK) + HV (ĽK) 

- FEBRUÁR 

9.2. – SPK Prešov (ZĽK) 

9.2. – zborové presbyterstvo (ĽK) 

14.2. – účasť na pohrebe J. Midriaka Prešov (ZĽK) 

16.2. – pracovné stretnutie s M. Novákom Čaklov (ĽK) 

19.2. – pohreb Humenné (ĽK) 

19.2. – kupovanie kosačky (ĽK) 

19.2. – správna rada PO Sigord  (ĽK) 

- MAREC 

marec – nácvik veľkonočného programu besiedka Soľ (ZK)  

 – príprava seniorálneho kola súťaže Duchovná pieseň (ZK) 

- príprava Dňa žien Soľ (ZK) 

- organizácia súťaže Duchovná pieseň (ZK) 

1.3. – školenie presbyterov Merník (ZĽK) 

2.3. – SPK Kuková (ZĽK) 

6.3. – seniorálne presbyterstvo PO (ĽK) 

8.3. – stretnutie žien Soľ (ZĽK) 

11.3. – rokovanie OÚ Zámutov (ĽK) 

13.3. – uloženie urny Humenné (ĽK) 

15.3. – školenie presbyterov Lopúchov (ZK) 

16.3. – VP v domácnosti Čaklov (ĽK) 

16.3. – pracovné stretnutie ohľadom dotácie z MF (ĽK) 

18.3. – rodičovské stretnutie konfirmandi (ZK) 

18.3. – návšteva pri zomierajúcom (ĽK) 

20.3. – pastorálna návšteva (ZK) 

23.3. – pastorálna návšteva (ZK) 

24.3. – VP v domácnostiach (ĽK) 

24.3. – pracovné stretnutie s p. Vysokým z Ministerstva financií (ĽK) 

24.-27.3. – pôstny modlitebný týždeň (ZĽK) 

25.3. – VP v domácnostiach (ĽK) 

26.3. – VP v domácnostiach (ĽK) 

28.3. – seniorálny konvent Chmeľov (ĽK) 

28.3. – zvolený za konseniora ŠZS (ĽK) 

28.3. – krst Vranov – zastupovanie (ZK) 

- APRÍL 

1.4. – nácvik veľkonočného programu s deťmi Zámutov (ZK) 

1.4. – VP v domácnosti (ZK) 

8.4. – stretnutie s rodičmi konfirmandov (ZK) 

13.4. – SPK Hankovce (ZĽK) 

15.4. – pracovné stretnutie na FÚ Merník (ĽK) 



20.4. – valné zhromaždenie ZED Tále (ĽK) 

21.4. – HV (ĽK) 

22.4. – pracovné stretnutie so seniorom PO (ĽK) 

22.4. – pracovné stretnutie ohľadom nájmu (ZĽK) 

23.4. – VSE (ĽK) 

23.4. – VMV Soľ (ZĽK) 

28.4. – pohovor pred požehnaním manželstva (ZK) 

28.4. – pastorálna návšteva (ZK) 

29.4. – pohovor pred sobášom (ĽK) 

Apríl – príprava Stretnutia rodín 3.5. (ZĽK) 

 MÁJ 

Máj – stretnutia s konfirmandmi pred konfirmáciou, nácvik programu (ZK) 

3.5. – stretnutie rodín v zbore (ĽK) 

4.5. – VPK Zvolen (ĽK) 

7.5. – pohreb Kladzany (ĽK) 

10.5. – Prednáška v CZ Švábovce na tému: „Matky v biblii“ (ZK) 

16.5. – príhovor na stretnutí dorastu Sigord (ĽK) 

18.5. – informačné stretnutie s presbytermi v Soli (ĽK) 

20.5. – pracovné stretnutie ohľadom organa (ĽK) 

21.5. – pohovor pred sobášom (ĽK) 

27.5. – pracovné stretnutie ohľadom organa (ĽK) 

28.5. – zborové presbyterstvo (ZĽK) 

29.5. – pohovor pred sobášom (ĽK) 

29.5. – príprava programu ku Dňu detí (ZK) 

31.5. – konvent v Soli (ZĽK) 

 JÚN 

1.6. – SPK Merník (ZĽK) 

4.6. – požehnanie manželstva (ZK) 

7.6. – Deň detí  - detské služby Božie + poobedňajší program (ZK) 

7.6. – pozvanie do CZ Vranov – Cyril Daxner – príhovor (ĽK) 

10.6. – pracovné stretnutie cirkevná škola Čaklov (ĽK) 

15.6. – seniorálne presbyterstvo PO (ĽK) 

15.6. – pastorálna návšteva (ZK) 

16.6. – pastorálna návšteva (ZK) 

19.6. – pastorálna návšteva (ZK) 

23.6. – príprava rozlúčkovej besiedky v Soli (ZK) 

24.6. – pastorálny pohovor pred sobášom (ZK) 

26.6. – rozlúčková besiedka v Soli – večerný program + noc v zborovom dome (ZK) 

26.6. – prípravné stretnutie ohľadom tábora pre dorast (ĽK) 

27.6. – účasť s deťmi so Soli na Dávidovej harfe v Trebišove 

30.6. – zborové presbyterstvo (ĽK) 

Jún – príprava detského tábora (ZK) 

 JÚL 

5.7. – účasť na liturgii u grécko - katolíkov v Soli (ĽK) 

6.7.- 9.7. – detský letný biblický tábor (ZK) 

 AUGUST 

2.8. – posedenie so spevokolom (ZĽK) 

3.8. – pastorálny rozhovor (ZK) 

6.8. – pohovor pres sobášom (ĽK) 

10.8. – stretnutie so starostom  Zámutov (ĽK) 

24.8. – pastorálny pohovor pred sobášom (ZK) 

27.8. – stretnutie s dozorkyňou ohľadom prípravy zborových dní (ĽK) 

27.8. – stretnutie v ZŠ Zámutov (ZK) 

29.8. – dovoz organu do Soli (ĽK) 



August – príprava zborových dní (ZĽK) 

 SEPTEMBER 

7.9. – SPK Hriadky (ZĽK) 

7.9. – posedenie po Zborových dňoch (ZĽK) 

8.9. – seniorálne presbyterstvo (ĽK) 

8.9. – pastorálny rozhovor (ZK) 

9.9. – pracovné stretnutie ohľadom učenia náboženstva (ĽK) 

10.9. – pastorálny rozhovor (ZK) 

16.9. – stretnutie presbyterov v Čaklove (ĽK) 

16.9. – stretnutie s budúcimi konfirmandmi (ZK) 

20.9. – účasť na inštalácii zborovej farárky M. Ferjovej Sabinov (ĽK) 

27.9. – liturgia na službách Božích vo Vrbovciach počas zborového výletu (ĽK) 

Október + november – príprava Stretnutia spevokolov (ZK) 

 OKTÓBER 

5.10. – SPK Lipníky (ZĽK) 

12.10. – pracovné stretnutie s riaditeľkou ILASU (ĽK) 

19.10. – pohovor pred sobášom  (ĽK) 

22.10. – pohovor pred sobášom (ĽK) 

 NOVEMBER 

2.11. – SPK Prešov (ZĽK) 

8.11. – účasť na inštalácii M. Vargovčáka vo Vranove (ZĽK) 

8.11.  – seniorálne stretnutie spevokolov (pre zemplínsku časť) Michalovce (ZĽK) 

11.11. – pracovné stretnutie na rímsko - kat. FÚ Čaklov (ĽK) 

12.11. – HV (ĽK) 

15.11. – účasť na konvente v Merníku (ĽK) 

20.11. – Dištriktuálna pastorálna konferencia Štrbské pleso (ZĽK) 

22.11. – Seniorálne stretnutie spevokolov (pre šarišskú časť) – Bardejov (ZK) 

23.11. – Stretnutie žien Soľ (ZK) 

November - príprava posviacky organa  (ZĽK) 

 DECEMBER 

November + december – nácvik vianočného programu s besiedkou (ZK) 

November – príprava mikulášskeho večierka (ZK) 

1.12. – VP v domácnosti (ĽK) 

6.12. – Mikulášsky večierok (ZK) 

December – príprava a pečenie vianočných oblátok (ZĽK) 

9.12. – VP v domácnostiach Zámutov (ZK) 

9.12. – pastorálna návšteva (ZK) 

10.12. – VP v domácnostiach Zámutov (ZK) 

12.12. – kňazská VP Richvald (ZĽK) 

December – príprava vianočného koncertu (ZĽK) 

14.12. – zborové presbyterstvo (ĽK) 

16.12. – pastorálna návšteva (ZK) 

20.12. – vianočný koncert (ZĽK) 

21.12. – seniorálne presbyterstvo PO (ĽK) 

22.12. – pastorálny pohovor pred krstom (ZK) 

23.12. – skúška vianočného programu Soľ (ZK) 

27.12. – VP v nemocnici (ZK) 

27.12. – účasť na vianočnom koncerte vo Vranove so ženami (ZK) 

 

     13. PASTORÁLNA ČINNOSŤ 
 

- v r. 2015 bola praktizovaná z iniciatívy duchovných CZ, ale i žiadosťami jednotlivých bratov 

a sestier. Ak bolo potrebné vykonať akútnu pastorálnu návštevu s prislúžením sviatosti Večere 



Pánovej, boli ihneď vykonané. Aj v r. 2015 sme boli otvorení pre prácu v pastorálnej oblasti pre 

chorých, i pre tých, ktorí potrebovali sa zdôveriť, či poradiť, urobili sme tak veľmi radi. Vnímame, že 

táto práca je veľmi dôležitá a preto vyzývame všetkých, ktorí by radi prijali pastorálnu návštevu, nech 

nás kontaktujú a my veľmi radi prídeme sa porozprávať, pomodliť sa, či povzbudiť Božím slovom. 

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. 

Nemusíme sa cítiť, že nás zaťažujete, ale práve naopak, sme tu pre vás.  

 

     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 2015: 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. 

 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: 1093. 
 

 Soľ: 396  

 Čaklov: 343  

 Zámutov: 173  

 Hlinné: 128 

 Zlatník: 28  

 Jastrabie: 24  

 Rudlov: 1 

    Neplatiči cirkevného príspevku -  Soľ: 46 duší; Čaklov: 18 duší; Zámutov: 7 duší; Hlinné: 21 duší. 

Spolu: 92 duší. 

 

18. PLÁN DUCHOVNÝCH AKTIVÍT NA R. 2016: 
 

1. STRETNUTIE ŽIEN - (06.03.2016 – 15:00h. – Zborový dom Soľ) 

                   2. PÔSTNY MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ (15.03.–18.03.2016-kostol) 

                   3. KONFIRMÁCIA – (08.05.2016 – kostol Soľ) 

                   4. DEŇ DETÍ – (05.06.2016 – Soľ) 

                   5. STRETNUTIE KONFIR. PO 50r. (19.06.2016 – kostol Soľ) 

                   6. TÚRA – (02.07.2016) 

http://www.wp.ecavsol.sk/


                   7. DETSKÝ BIBLICKÝ TÁBOR – (04.– 07.07.2016 – Zb. dom Soľ) 

                   8. BIBLICKÝ TÁBOR PRE DORAST A MLÁDEŽ – (8/2016) 

                   9. ZBOROVÉ DNI – (02. – 04.09.2016 – Soľ)  

                10. ZBOROVÝ ZÁJAZD – (08. – 09.10.2016 – Liptov) 

                11. STRETNUTIE SENIOROV – (23.10.2016 – kostol Soľ) 

                12. MIKULÁŠSKY VEČIEROK – (04.12.2016 – Zborový dom Soľ) 

                13. VIANOČNÝ KONCERT – (18.12.2016 – kostol Soľ) 

 


