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I. DUCHOVNÝ ŽIVOT CZ V R. 2016 
 

1. BIBLICKÝ ÚVOD 
 

Ž 23: „Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k 

vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre 

svoje meno. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj 

prút a Tvoja palica ma potešujú. Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi 

pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj. Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky 

dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy.“ Amen. 

 

J 10,9: „Ja som dvere. Keď cezo mňa vojde niekto, bude spasený; vojde i vyjde a nájde 

pastvu.“ 

 

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

     Rokom 2016 sa naplnilo desaťročné obdobie služby nás duchovných v cirkevnom zbore. 

Desať rokov je za nami a my si uvedomujeme, že to boli roky naplnené pestrou, náročnou, a 

zaujímavou každodennou službou. Prinášajúcou nielen konkrétne starosti, ale aj nové výzvy a 

podnety, ktoré nás ďalej posúvali v budovaní a v raste cirkevného zboru. A môžem vyznať – 

len vďaka Pánu  Bohu!  

     Ak ste si pozorne pozreli a prečítali prehľad rokov 2006 – 2016, tak si myslím, že bez 

Božieho požehnania ani náhodou by sa nepodarilo všetko takto naplánovať, a aj urobiť. 

Októbrom 2006 sme začali služby Božie slúžiť pravidelne aj na filiálkach. Duchovný plán 

aktivít sme si schvaľovali každý rok nie preto, aby sme mali čiarky za aktivity... Ale aby sme 

aj mimo nedeľných služieb Božích žili duchovne, počúvali Božie slovo, modlili sa a spievali 

na Božiu chválu. A to druhoradé – hospodárske záležitosti boli len o zodpovednom prístupe k 

tomu, čo bolo potrebné vykonať, opraviť, zveľadiť a zhodnotiť! V zmysle biblických slov... Aj 

tak v pokore pred Bohom a pred vami vyznávam slová evanjelia: „Neužitoční služobníci sme! 

Čo sme boli  povinní vykonať, vykonali sme.“ (L 17,10b) 

     Naším cieľom medzi vami bola a je služba v zmysle slov apoštola Pavla „lebo som si 

umienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného.“ 

(1K 2,2)  

     Evanjeliový text nad ktorým sa zamýšľame poukazuje na Krista. Pán Ježiš sám o sebe 

vyznáva: „Ja som dvere.“ Musíme mať na pamäti, že my sami sme si dvere k Bohu zavreli. 

Tým, že sme zhrešili. Kvôli nášmu sebectvu, snahe vyrovnať sa Bohu, alebo byť ako Boh, 

skúsiť aj to, čo sme skúšať nemali! Zatvorené dvere pre nás znamenali zatarasenú cestu k Bohu 

a tak určenie pre zánik. 

     Vážna situácia, z ktorej nebolo východisko. A predsa... Boh sa zmiloval v Ježišovi Kristovi. 

A práve v Ňom sa pre nás otvorili dvere k Pánu Bohu. To je radostná správa – evanjelium, ktoré 

potrebujeme počuť vždy nanovo. Pán Ježiš hovorí: „Keď cezo mňa vojde niekto, bude spasený; 

vojde i vyjde a nájde pastvu.“ Pán Ježiš je dverami, ktoré nám umožňujú vstúpiť nie kdesi 

vedľa, ale priamo do Božieho kráľovstva. Tam, kde je spasenie a večný život. Prekročením 

prahu týchto dverí, získame to, čo nám nikto iný nemôže dať. Dvere sú otvorené... 

     To, že Ježiš Kristus je tými dverami cez, ktoré sa prechádza z tohto priestoru sveta – do 

Božieho sveta – stálo Pána Ježiša život na Golgote. Zatvorené dvere, ktoré boli príčinou 

zlyhania človeka a ľudí sa len tak ľahko neotvorili. Neotvorili sa sami, ani ich neotvorili chytrí 

zámočnícki majstri, ale otvorila ich jedine obeť Pána Ježiša Krista na kríži, aj za mňa i za teba, 

za celý svet. Dvere sú otvorené pre každého... 

      Otázkou je, čo nám bráni prejsť dverami, ktorými je Kristus? Je toho dosť veľa čo sa na nás 

počas života „nalepí“. Je to všetko to, čo je pre nás dôležitejšie v tej, či onej chvíli, ako Pán 

Ježiš Kristus. Je to všetko to, čo bolo aj v r. 2016 ako prvoradé, prečo sa mnohí nezúčastnili na 

službách Božích, na biblických hodinách, na duchovných aktivitách, ktoré boli pripravené pre 

duchovný rast všetkých nás vo viere v Pána Boha. Nezáujem, ľahostajnosť, utišovanie 



svedomia, veď ešte stále mám čas, zatvárali a zatvárajú dvere ku Kristovi. Čo je na škodu nie 

cirkevnému zboru, ale každému kto si svojvoľným konaním zatvára dvere sám. 

     To ako žijeme, čím sa nechávame ovplyvniť, to sa koniec koncov odzrkadľuje aj na spôsobe 

nášho myslenia, hovorenia i konania. Vo svete, v ktorom žijeme je cítiť egoizmus, závisť, 

nenávisť, ľudskú zlobu, ktorá sa negatívne prejavuje medzi ľuďmi. Vznikajú napätia, spory, 

hádky, konflikty, z ktorých nie je často východisko... Ľudia sú unavení, vyčerpaní, znechutení, 

nespokojní, poniektorí vyhorení až psychicky zničení. Potrebujú pomoc. Túžia po zmene, ale 

často hľadajú na nesprávnych miestach. 

     Využime 500. výročie reformácie na to, aby sme aj vo svojom živote mnohé zreformovali a 

vrátili sa k duchovnému životu s Bohom. Začnime si čítať Božie slovo, dajme sa ním formovať 

v našich rozhodnutiach a Božie požehnanie pocítime vo všetkom čo budeme robiť. Jedine cez 

Pána Ježiša Krista nájdeme pastvu pre svoju dušu. Iba On nás môže skutočne nasýtiť, aby sme 

boli spokojní. 

      V závere si položme otázku: aký je pohľad kresťana na budúcnosť? Je to pohľad na dvere, 

ktorými a za ktorými je Ježiš Kristus, prichádzajúci v sláve a v moci darovať život. „Keď cezo 

mňa vojde niekto, bude spasený...“ Kresťanský pohľad na budúcnosť je teda maximálne 

prítomná záležitosť. Tu a teraz sa rozhoduje o našej budúcnosti. Na to by sme mali pamätať a 

zariadiť si v živote všetko tak, aby sme žili kresťanským životom vo viere v Boha nie raz za 

čas, ale intenzívne. 

     Milí konventuáli, milí bratia a milé sestry, jediným východiskom pre nás všetkých je prijať 

vierou slová evanjelia, v ktorých je veľké povzbudenie, výzva i budúcnosť: „Ja som dvere. 

Keď cezo mňa vojde niekto, bude spasený; vojde i vyjde a nájde pastvu.“ Amen.      

 

2. BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT 
 

     je jednou z najdôležitejších súčastí života cirkevného zboru. Nedeľu čo nedeľu, v slávnosť, 

či sviatok sú otvorené dvere na našich štyroch chrámoch pre všetkých členov cirkevného zboru. 

Podčiarkujem – pre všetkých!  

     Otvorené dvere našich chrámov symbolizujú pre nás otvorený prístup do spoločenstva 

s Pánom Bohom. Otvorené dvere znamenajú príležitosť pre každého zúčastniť sa 

bohoslužobného života.  

     Aj keď medzi niektorými členmi prevláda myšlienka, že momentálne nemajú miesto 

v chráme, lebo... Je mylná predstava. Pre každého člena nášho cirkevného zboru sú dvere našich 

chrámov otvorené. Nikomu nikto nezabránil, aby mal svoje miesto v sviatočný deň, ktorý sa 

má zasvätiť Bohu. Netreba hľadať dôvody pre uspokojenie svojho svedomia, prečo tie otvorené 

dvere si vlastne mnohí zatvárajú sami. Kvôli pracovnému vyťaženiu, kvôli osobným 

problémom, kvôli oddychu, či relaxu a mnohému inému...  

     Iste mnohí majú na to svoj názor prečo sa nezúčastňovať bohoslužobného života, lenže pred 

Pánom Bohom nemôže tento názor nikdy obstáť. Kto chce zasvätiť Pánu Bohu sviatočný deň, 

duchovne sa nasýtiť v Božom chráme, má vždy príležitosť tak urobiť a aj to tak urobí. Bez 

ohľadu na to, kto v tom chráme je, či nie je, kto slúži... 

      Nejde len o účasť na službách Božích, aby si niekto splnil svoju kresťanskú povinnosť. Ide 

o omnoho viac. Ten, kto sa nezúčastňuje bohoslužobného života vo svojom cirkevnom zbore – 

tým vlastne ochudobňuje sám seba. Dobrovoľne sa vzdáva Toho, čo má moc spasiť naše duše. 

A tu je potom otázka, je toto normálne? Môže byť niečo prednejšie ako Boh? Môžu ľudia 

opovrhnúť len tak pozvaním do spoločenstva s Pánom Ježišom Kristom? 

      Je tu čas na prehodnotenie svojich priorít, čas blížiaceho sa 500. výročia reformácie, ktorej 

odkazom je pre nás reformovať aj svoje životy a nasmerovať ich opäť k Bohu, Božiemu slovu, 

k modlitbám, ku kresťanskému životu viery, lásky a nádeje. Lebo dvere ku Kristu sú otvorené. 

Radostnou správou – evanjeliom je: „Ja som dvere. Keď cezo mňa vojde niekto, bude spasený; 

vojde i vyjde a nájde pastvu.“ 
 

      



PRÍPRAVA SLUŽIEB BOŽÍCH: 

     je vykonávaná precíznym a zodpovedným prístupom. Každé služby Božie sa pripravujú 

osobitne a komplexne. Snažíme sa služby Božie pripraviť tak, aby boli na Božiu oslavu a chválu 

a pre všetkých zúčastnených povzbudením, usmernením, výzvou k pokániu a náprave života, 

potešením... 

KÁZNE: 

     v r. 2016 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: 

     je robený tak, aby vybraté piesne obsahom ladili s kázňovým biblickým textom. Aby 

umocňovali hlavú myšlienku kázne, ale aby boli aj dôvodom na oslavu Pána Boha. Iste mnohí 

radšej spievajú známe piesne. Snažíme vyberať počas roka, čo najviac piesní, a tak aj týmto 

spôsobom využiť veľký potenciál evanjelického spevníka.   

 

ČAS BOHOSLUŽIEB: 

     bol podľa schváleného zborového štatútu.  

 

SLÚŽILI NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH: 

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

 pri rôznych príležitostiach slúžili aj pozvaní duchovní: doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. 

– zborová farárka CZ Modra - Kráľová, seniorka BAS; Mgr. Helena Benková – ev. a. v. 

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

Peter Mihoč - tajomník biskupa VD ECAV, Mgr. Ján Velebír, zborový farár CZ Bardejov 

-  senior ŠZS; Mgr. Martin Vargovčák – zb. farár v CZ Vranov nad Topľou; Mgr. Kristína 

Vargovčáková – nám. farárka v CZ Vranov nad Topľou. 

 

V RÁMCI SLUŽIEB BOŽÍCH VYSTUPOVALI: 

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

 dorast – mládež (konfirmácia, Zborové dni);  

 zborový spevokol;  

 skupina Prázdny kríž;  

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

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

 čítanie pašií: Denisa Polahárová, Radka Antolová, Martina Michalíková, Dominika 

Štofová, Klaudia Jakubová, Matej Matta, Slavomír Matta, Alexandra Jenčová,  Lukáš 

Krištan, Jana Kottulová. 

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

50 r.; Zborové dni; pri pamiatke posvätenia chrámu v Zámutove). 

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

zboru v roku 2016. 

 

 

BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT – SLUŽBY BOŽIE - Tabuľka č. 1 

ROK HLAVNÉ NEŠPORNÉ RANNÉ PÔSTNE 

VEČIERNE 

ADVENTNÉ 

VEČIERNE 

VEČERNÉ DETSKÉ 

 

SPOLU Pôstny 

modlit. 

týž. 

 

2015 225 13 1 16 12 0 1 268 1 

2016 220 12 5 12 13 20 0 282 1 

 

 



3. SVIATOSTI 

A/ KRST SVÄTÝ: 

 

 je sviatosťou, ktorú ustanovil Pán Ježiš Kristus. Sme vďační Pánu Bohu a veľmi sa tešíme 

z toho, že v r. 2016 sme mohli pokrstiť v meno Trojjediného Pána Boha 16 detí a tak ich 

prijať do evanjelickej cirkvi. Chcel by som opäť povzbudiť rodičov i krstných rodičov, aby 

vnímali Krst svätý v rámci služieb Božích ako dobrú príležitosť byť v spoločenstve 

kresťanov. A zároveň si uvedomiť, že v tomto spoločenstvo kresťanov by malo i pokrstené 

dieťa vyrastať. Apelujem aj na rodičov, aby nezabúdali na sľub, ktorý dali pri krste svojich 

detí, že budú vychovávať svoje deti v kresťanskej viere, aby tak robili a prichádzali spolu 

so svojimi deťmi každú nedeľu na služby Božie. Dvere sú otvorené i pre nich. Využívajte 

túto príležitosť, aby vaše deti mohli spoznávať Pána Boha v chráme a tak si časom 

uvedomovať, že aj oni sú súčasťou tohto spoločenstva.  

 4 deti boli pokrstené, ktorých rodičia nie sú zosobášení. Preto chcem povzbudiť aj týmto 

spôsobom týchto rodičov, aby vstúpili do stavu manželského a žili tak ako to Pán Boh vo 

svojom slove vyžaduje.  

 miesto krstu: kostol.  

 spôsob krstu: iba v rámci služieb Božích.  

 

KRST SVÄTÝ - Tabuľka č. 2 

ROK deti dospelí spolu 

chlapci dievčatá 

2015 2 4 0 6 

2016 7 9 0 16 

 

B/ VEČERA PÁNOVA: 

 

     táto sviatosť má hlboký význam a zmysel pre veriaceho človeka v Pána Ježiša Krista. Pre 

každého jedného z nás je na zváženie, ako k tejto sviatosti pristupujeme, a ako často ju 

využívame. To ešte neznamená, ak si myslíme, že sme nič zlé neurobili, že sme automaticky 

bez hriechu. Apoštol Pavel v liste Rímskym 3,23 píše: „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy 

Božej...“ Preto je potrebné vnímať, som hriešny, úprimne to ľutujem a prosím Pána Boha 

o odpustenie. Nesmieme pritom zabúdať ani na to, že máme si odpúšťať aj vzájomne. To je 

podmienka k tomu, aby nám Pán Boh odpustil. 

 vyzývam všetkých, ktorí vedome pristupujú k sviatosti Večere Pánovej, a popritom sa na 

niekoho hnevajú, alebo cítia k niekomu nenávisť, aby napravili svoje vzťahy a dokázali sa 

zmieriť. A až tak hodne pristupovali k sviatosti Večere Pánovej. Bez tohto kroku nie je 

možné, aby nám Pán Boh odpustil. 

 Večera Pánova so spoveďou sa prisluhovala v rámci služieb Božích:  

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

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

mimo služieb Božích 12. nedeľa po Svätej Trojici (biblický tábor mládež);  

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

adventná nedeľa, adventná večiereň; 

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

adventná nedeľa, adventná večiereň; 

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

 v domácnostiach na nešporných službách Božích – 3x; 

Zlatník – 1x: 5. pôstna nedeľa; 

Jastrabie nad Topľou – 2x: 6. pôstna nedeľa, 3. adventná nedeľa. 

 v chráme Božom mimo služieb Božích - 1 krát. 

 okrem chrámu sa Večera Pánova so spoveďou prisluhovala v domácnostiach. 



PRISLUHOVANIE VEČERE PÁNOVEJ V KOSTOLE- Tabuľka č. 3 

CZ ECAV MUŽI ŽENY SPOLU 

SOĽ 249 332 581 

ČAKLOV 160 258 418 

ZÁMUTOV 94 125 219 

HLINNÉ 73 79 152 
 

  

 

VEČERA PÁNOVA – Tabuľka č. 4 

   

 

ROK chrám Nemocnica Domov 

dôchodcov 

doma  

spolu 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

2015 648 761 3 2 0 0 21 35 1470 

2016 576 794 1 1 0 0 10 25 1407 

   

    

    

4. KONFIRMÁCIA 
 

 konfirmácii predchádza konfirmačná príprava, ktorá má viesť k pochopeniu základných 

kresťanských právd, ktoré učíme v evanjelickej cirkvi. Vedieme ich k čítaniu Biblie, učíme 

ich, aby sa vedeli modliť. 

 vyzývam rodičov aby motivovali svoje deti k účasti na biblických hodinách pre dorast, 

i k spoločnej účasti celej rodiny na službách Božích.  

 slávnosť konfirmácie bola 08.05.2016 – v nedeľu po Vstúpení. Konfirmandov pripravil 

a slávnostne konfirmoval br. zborový farár konsenior ŠZS Mgr. Ľuboš Kubačka. 

Konfirmovaných bolo 6 konfirmandov – 3 chlapci a 3 dievčatá (zo Soli: Daniel Halas, 

Matej Kmec; z Čaklova: Eva Hrivniaková; zo Zámutova: Dominik Kopko, Diana 

Tabačková; z Hlinného: Zdenka Michalíková). 

 od septembra 2016 máme v 1. ročníku konfirmačnej prípravy prihlásených 6 

katechuménov;  2 chlapcov,  4 dievčatá. Soľ: 4; Čaklov: 1; Zámutov: 0; Hlinné: 1. 

 v 2. ročníku konfirmačnej prípravy: 11 konfirmandov;  7 chlapcov,  4 dievčatá. Soľ: 3; 

Čaklov: 4; Zámutov: 1; Hlinné: 3. 

 

 

KONFIRMÁCIA - Tabuľka č. 5 

ROK deti dospelí spolu 

chlapci dievčatá 

2015 4 7 0 11 

2016 3 3 0 6 

 

5. PRIHLÁSENÍ A ODHLÁSENÍ Z CIRKEVNÉHO ZBORU 
 

 PRIHLÁSENÍ DO CIRKEVNÉHO ZBORU: 2 členovia. 

      Čaklov: Eva Kulichová - prisťahovanie sa do CZ.  

      Rudľov: Radoslav Peržeľ – dopísaný do kartotéky CZ. 

 

 ODHLÁSENÍ Z CIRKEVNÉHO ZBORU: 4 členovia.     

Soľ: Martin Hančák – zmena trvalého bydliska. 

Hlinné: Jana Valašíková, Karin Valašíková, Sára Valašíková – zmena trvalého bydliska. 



 

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. 2016 sme mali len dve uzavreté manželstvá kresťanským spôsobom. Z toho jedno 

manželstvo evanjelické a druhé krížne.  

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

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

konajú prípravy i pastorálne pohovory so snúbencami. 

 

 

SOBÁŠE - Tabuľka č. 6 

 

 

 

 

 

B/ POHREBY: 

 sú smutnou záležitosťou aj v našom cirkevnom zbore. V r. 2016 boli aj náhle úmrtia, ktoré 

najbližší nečakali. No napriek všetkému sa snažíme smútiace rodiny potešiť najmä Božím 

slovom, z ktorého pramení nádej 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 a ľudia 

v modlitbách spoločne prosili pokoj pre tých, ktorí vyprevádzajú svojich najbližších z tejto 

časnosti. 

 Miesto pohrebov: Dom smútku. 

 

 

POHREBY – Tabuľka č. 7 

ROK muži ženy deti spolu 

2015 11 6 0 17 

2016 14 5 0 19 

 

8. BIBLICKÁ A VNÚTROMISIJNÁ PRÁCA V ZBORE 
 

     sa vykonáva permanentne s výnimkou letných prázdnin. V rámci, ktorých prebiehajú iné 

duchovné aktivity, ktorú sú zamerané tiež vnútromisijne. Cez túto jednu z najdôležitejších prác 

v našom cirkevnom zbore sa snažíme v rámci pracovného týždňa zabezpečiť, aby ľudia žili 

duchovne, stretávali si pri Božom slove, modlitbách, piesňach. Dvere sú utvorené pre ľudí 

všetkých vekových kategórií, môžu si vybrať kam by chceli prísť a pookriať aj počas týždňa. 

Detská besiedka, biblické hodiny pre dorast, mládež, dospelých, zborový spevokol. Chcem 

vyzvať najmä presbyterov, ale i všetkých bratov a sestry, aby využívali svoj čas a našli si jednu 

z duchovných aktivít a prišli do spoločenstva kresťanov obohatiť sa Božím slovom.  

 

I. Biblické hodiny pre dospelých:  

 obsah: 21. článkov augsburského vyznania.  

ROK evanjelické krížne spolu 

2015 2 5 7 

2016 1 1 2 



 forma: spev piesní, čítanie biblického textu, modlitby, výklad článkov Augsburského 

vyznania. 

 čas: 18:00h. 

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

 v r. 2016 viedli biblické hodiny: Z. Kubačková – zb. kaplánka,  Mgr. Ľ. Kubačka – zb. farár. 

 

II. Biblické hodiny pre mládež:  

 obsah: vybrané biblické texty, podrobný výklad evanjelia podľa Marka. 

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

farár, modlitebná chvíľa. 

 záujem mladých o svoj cirkevný zbor pretrváva, viacerí sa pravidelne zúčastňujú služieb 

Božích. Pomáhajú pri organizácii rôznych duchovných aktivít. 

 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: kapitola z knihy „Mám veľa otázok“: Čo bude po smrti?; vybrané biblické texty z 

Biblie.  

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

spoločné modlitby, rôzne hry. 

 vedie zborový farár, niekedy i niektorí členovia mládeže. 

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

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

 

IV. Zborový spevokol: 

 typ spevokolu: štvorhlasný. 

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

potreby. 

 vystupoval v r. 2016 počas vianočných, veľkonočných, svätodušných slávností, na 

Zborových dňoch, pri pamiatke posvätenia chrámu v Zámutove, na Stretnutí spevokolov 

ŠZS. Spolu 15 vystúpení. 

 

V. Kvarteto: 

V roku 2016 nevystupovalo. 

 

VI. Pôstny modlitebný týždeň – 15. – 18. marca 2016: 
 15.03.2016 – kostol Hlinné: 18:00h. –  2M 17,8-16 – Z. Kubačková; 

 16.03.2016 – kostol Soľ: 18:00h. – 4M 14,1-8 – Z. Kubačková; 

 17.03.2016 – kostol Zámutov: 18:00h. –  – Z. Kubačková; 

 18.03.2016 – kostol Čaklov: 18:00h. –  – Z. Kubačková. 

 

VII. Zborová práca s deťmi: 

 

A/ Deň detí: 05. 06. 2016: 

 

     Začiatok júna patrí všetkým deťom – malým aj tým väčším, preto kroky viacerých detí 

v nedeľu, 5 .júna, smerovali práve do areálu Zborového domu v Soli, kde sa konalo Stretnutie 

detí pri príležitosti MDD. Deti privítala s. kaplánka Z. Kubačková. Po modlitbe medzi deti 

prišiel rozprávkový Obelix, ktorý je známy svojou silou. Deti si mohli vyskúšať svoju silu 

dvíhaním rôznych činiek. O sile sa píše aj v biblii, a tak si deti mohli vypočuť príbeh 

o starozmluvnom Samsonovi, ktorému Pán Boh ukryl silu do vlasov. Deti sa aspoň na 

chvíľočku vžili do jeho kože, keď skúšali, tak ako on, pretrhnúť laná a povrazy, ktorými ho 

zviazala Dalila. Hoci Samson napokon prišiel o vlasy, predsa jeho sila bola v tom, že sa 



spoliehal na Hospodina. A to máme robiť aj my. Či sme silní, a či slabší, či sa bojíme, alebo 

sme smelí, naša sila je ukrytá v našej viere v Pána Boha. Svoju silu – nielen silu v rukách, ale 

aj v hlavičkách, si deti vyskúšali v rôznych súťažiach – stanovištiach, ktoré museli prekonať. 

Každé súťažné družstvo dostalo malé darčeky. Po občerstvení deťom šikovné mládežníčky 

kreslili na tvár obrázky podľa želania. Na záver sme sa schladili výbornou zmrzlinou. Vďaka 

Pánu Bohu za požehnaný čas i za deti, ktoré k Nemu prichádzajú.  

          

B/ Detský biblický tábor - 18. – 21. 07. 2016 

     sa konal pod názvom „Farebný dúhový svet“. Bol založený na príbehu Noácha, teda príbehu 

potopy. Zúčastnilo sa na ňom 31 detí a 6 vedúcich. Tábor začal tradičnou zoznamovacou hrou, 

keďže medzi nimi boli aj menej známe deti. Deti si navzájom kládli rôzne otázky, aby sa lepšie 

spoznali. Každé ráno patrilo detským piesňam a rôznym hrám, ktoré v nich prebudili 

súťaživého ducha a navodili dobrú atmosféru. Každý deň doobeda sa venovali téme, ktorá bola 

rozdelená do štyroch častí, poobede preberali jednu či viac farieb, keďže v závere príbehu Boh 

zoslal na svet farebnú dúhu ako dôkaz svojej milosti. Každé dieťa malo k dispozícii pracovný 

zošit k téme, v ktorom si spoločne dopĺňali, písali, kreslili, lúštili… 1. deň – Noách stavia koráb 

– prečo si Boh vybral práve Noácha, aby ho zachránil? Aké mal vlastnosti? Deti si tiež vyskúšali 

svoju šikovnosť, keď sa spolu naučili poskladať jednoduchú plachetnicu pomocou techniky 

origami. Poobede sa venovali čiernej farbe – je to farba smútku, a v prenesenom zmysle aj farba 

hriechu – tieňa, ktorý na nás leží. Ďalšou farbou bola červená – farba zákazu, ktorý neposlušní 

ľudia porušili. 2. deň – Noách vstupuje na loď – Boh nechcel zachrániť iba Noáchovu rodinu, 

ale aj zvieratá, a tak mal Noách ďalšiu ťažkú úlohu: zhromaždiť z každého druhu pár zvierat. 

Aj to sa mu podarilo, a tak sa mohol nalodiť. Deti v osemsmerovke hľadali čo najviac zvieratiek 

či priraďovali názvy k obrázkom. Spoločne sa učili niektoré zvieratká aj nakresliť za pomoci 

jednoduchých ťahov. Dobre im poslúžila i plastelína, z ktorej deti vytvarovali rôzne zvieratká. 

Farbami dňa boli hnedá – farba mnohých zvierat a žltá, pretože Noách dlhší čas nevidel slnko. 

3. deň – Noách sa plaví – prežiť dlhší čas na vode iste nie je zábavné, zvlášť, keď prší. Spoločne 

rátali, koľko dní musel Noách na lodi prežiť, kým mu holubica nedoniesla v zobáčiku zelenú 

vetvičku. Deti si vyrábali loď plnú zvierat – s použitím polystyrénu sa aj naozaj plavila. Farbou 

dňa bola zelená – ako farba rastlín. 4. deň – Noách našiel suchú zem – potopa konečne ustúpila 

a Noách mohol vystúpiť na suchú zem. Prvé, čo urobil, bolo, že postavil Pánu Bohu oltár. Ako 

ďakujeme Pánu Bohu my za to, že sa o nás stará? Deti si vymaľovali dúhu farbami, aké v 

skutočnosti má. Keďže to bol farebný tábor, s dievčatami sme si urobili farebnú hodinku pri 

maľovaní nechtov. Na závere pracovného listu si deti všetky témy zopakovali v opakovacom 

kvíze. Deti si na pamiatku vyrobili magnetku, ktorá im bude Noácha aj celý tábor pripomínať. 

Spoločný čas okrem biblickej témy nám zapĺňali súťaže rôzneho druhu, šport, hry, tvorivé 

dielne, zábava, a tichá pošta, ktorú deti hojne využívali. Na záver si opäť sadli do kruhu a 

pomocou klbka vlny každý zhodnotil prežitý čas.  

C/ Mikulášsky večierok – 04. 12. 2016:  

 

     sa konal v Zborovom dome v Soli. Všetkých privítala vedúca mládeže Dominika Štofová. 

Začal sa menším zoznámením. Pre deti boli pripravené rôzne veľmi zábavné hry, v ktorých si 

deti mohli vyskúšať aj svoju rýchlosť a pohotovosť. Spoločne si deti zaspievali niekoľko 

kresťanských piesní, obľúbené sú najmä „ukazovacie“ piesne. Po zábave nasledovala trochu 

vážnejšia časť programu, a to biblická téma, tento rok na biblické slová Pána Ježiša: „Čo 

chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“ (Luk 6,31). Čo to znamená v praxi, deti mohli 

vidieť na scénke dvoch dievčat, ktorá znázorňovala scénu z ich každodenného života – zo 

vzťahu dvoch súrodencov. Mala dve verzie – v tej prvej sa každá starala o seba, nedbala na 

prosby druhej. No potom aj za pomoci detí bola scénka poopravená – dievčatá si už pomáhali. 

Bolo vidieť veľký rozdiel v ich správaní. Pán Ježiš preto prišiel na túto zem, aby nám ukázal, 

že náš vzťah s Bohom i medzi ľuďmi môže byť iný, než aký neraz vidíme okolo seba, keď 



každý myslí iba na seba a v pýche, hneve, či nenávisti nevidíme svojho blížneho. Po téme sa 

deti spoločne modlili. Deti si vyrábali vianočnú pohľadnicu. Po malom občerstvení už deti 

netrpezlivo čakali na Mikuláša, ktorý svoju blízkosť dával najavo zvončekom. Deti sa ho 

dočkali. Každé dieťa dostalo balíček. Tohto pekného popoludnia sa zúčastnilo 22 detí a 10 

dospelých.  

 

VIII. Zborová práca s dorastom a mládežou: 

 

(1) Biblický tábor pre dorast a mládež – 09. – 14. 08. 2016 

 

     sa konal v priestoroch Zb. domu v Soli. V rámci programu boli predovšetkým zamyslenia 

nad hlavnou témou: Aké vlastnosti ovplyvňujú tvoj život… – túto tému mala mládežníčka z CZ 

Vyšný Žipov; chválenkárstvo – klebetnosť – v rámci diskusie viedli mládežníčky z CZ Soľ: 

Dominika Štofová a Klaudia Jakubová; sebectvo – egoizmus – pýcha – túto tému mal zb. farár 

Ľ. Kubačka; nebezpečenstvá neviazanosti vo vzťahu – túto tému mal br. farár Tomáš Valašík z 

CZ Chmeľov; sebaovládanie – svedomie – túto tému mal zb. farár. Okrem tém boli aj skupinky, 

na ktorých sme sa zamýšľali nad otázkami, ktoré z týchto tém vyplývali, boli pripravené rôzne 

športové a iné aktivity, hry, zábavný program, a mnohé iné… V nedeľu 14.08. o 08:00h. br. zb. 

farár prislúžil mládežníkom sviatosť Večere Pánovej so spoveďou. Následne na službách 

Božích mládežníci zaspievali pieseň a vedúca mládeže D. Štofová informovala prítomných o 

tábore i pozvala ďalších mladých ľudí do spoločenstva mládeže… Na tábore bolo 22 

mládežníkov… 

                                  

(2) Vianočná mládež – 23. 12. 2016 

      sa konal deň pred Vianocami pre dorast a mládež, ktorého sa zúčastnilo takmer 30 mladých 

z nášho cirkevného zboru. Program bol rozdelený do dvoch častí. Prvá – duchovná časť, sa 

niesla témou Vďačnosť, pri ktorej sa zamýšľali nad tým, za čo všetko sú vďační Pánu Bohu 

a čo berú ako samozrejmosť a zabúdajú za to ďakovať. Taktiež bol čas chvál a spoločných 

modlitieb. V druhej časti programu prebiehali po krátkom občerstvení rôzne aktivity 

a vzájomné vymieňanie darčekov. Na konci programu dostal každý účastník prázdny darček, 

ktorý predstavoval to, že my už žiadne dary nepotrebujeme, pretože ten najväčší dar sme už 

všetci dostali a to Pána Ježiša Krista. 

  

(3) Silvestrovský večierok – 31. 12. 2016 

     Posledný večer v roku sa stretlo 15 mládežníkov v Zborovom dome, aby spoločne privítali 

Nový rok. Počas pripraveného programu mládežníci spomínali na všetko, čo sa počas roka 

udialo a kde všade boli. Po spoločných aktivitách, krátkom občerstvení a spoločných 

rozhovoroch si pozreli video s názvom „Ak nejde o život, nejde o nič“. Nad touto témou sa ešte 

uvažovali pri krátkom zamyslení a posledné minúty odchádzajúceho roka 2016 strávili na 

modlitbách. 

 

IX. Zborová práca so ženami: 

 

(1) Stretnutie žien – 06. 03. 2016: 

 

     sa konalo už pravidelne pri sviatku MDŽ v Zborovom dome v Soli. Toto stretnutie viedla s. 

kaplánka Z. Kubačková. V rámci programu vystúpili Rebeka Kubačková s básňou; Ninka 

Mrusková zahrala skladbu a zaspievala pieseň, ktorú doprevádzala na varhanoch R. 

Kubačková. Hlavnú tému: “Keď to ženy zoberú do svojich rúk…” mal náš hosť – br. farár 

Slavomír Gallo z Vranova nad Topľou. K našim sestrám sa prihovoril i br. zborový farár – 

konsenior ŠZS Ľ. Kubačka. Po duchovnom programe bolo pre naše ženy pripravené 

občerstvenie. Na stretnutí bolo 47 sestier a 4 bratia; spolu 51 ľudí. 

 

 



(2) Spoločenstvo žien: 

 

 14. 03. 2016 – 18:00h. -  Zborový dom Soľ 

Téma: Zamyslenie nad Božím slovom 

Aktivita: Zdobenie veľkonočných vajíčok korálkami 

 

 21. 11. 2016 – 18:00h. – Zborový dom Soľ 
Téma: Zamyslenie nad Božím slovom 

Aktivita: Výroba adventných vencov 

 

(3) Pečenie vianočných oblátok v CZ: 

 

Aj v r. 2016 naše ochotné sestry napiekli oblátky pre všetkých členov CZ, za čo im úprimne 

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

ďakujeme všetkým rodinám, bratom a sestrám za milodary. 

 

 

X. Stretnutie ľudí v dôchodkovom veku – 23. 10. 2016: 

 

     sa konalo  už tradične v našom cirkevnom zbore. Toto stretnutie začalo nešpornými 

službami Božími o 15.00 v chráme Božom v Soli. Základom zvesti Božieho slova, ktoré si 

pripravila s. kaplánka Z. Kubačková bol biblický text 2 Kráľ 2, 9-12. Po službách Božích sa 

seniori presunuli do Zborového domu, kde bolo pripravené občerstvenie, čaj i káva.  

 

XI. Zborové dni – 02. – 04. 09. 2016: 

 

     Ústrednou témou bol biblický verš z 37.žalmu: „Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čo ti 

srdce túži.“ (Ž 37,4). Tieto slová žalmistu viackrát rezonovali v našich ušiach i srdciach počas 

troch zborových dní. Zborové dni začali v piatok večer misijným programom pre dorast 

a mládež. Chrám Boží v Soli sa rozozvučal mládežníckymi hlasmi v piesňach, ktoré hudobne 

doprevádzala domáca hudobná skupina Prázdny kríž. Okrem domácich mládežníkov sme 

medzi nami privítali mladých ľudí aj zo susedných zborov, a to z Čierneho nad Topľou 

a Bystrého. Stretnutie otvoril domáci br. farár  Ľ. Kubačka modlitbou. Okrem piesní znelo aj 

hovorené slovo, ktoré si na tento večer pripravil Slavomír Slávik – riaditeľ EVS. Po programe 

sa mladí ešte nerozišli, ale zotrvali v priateľských rozhovoroch pri občerstvení. V sobotu sa 

chrám Boží v Soli opäť naplnil, aby sme spoločne otvorili naše Zborové dni. Urobilo tak 

predsedníctvo CZ – br. farár Ľ. Kubačka a s. dozorkyňa V. Ďorďovičová – modlitbou 

a príhovorom. Spoločne sme zaspievali aj zhudobnený verš zborových dní, ktorý vychádzal 

z ústrednej myšlienky. „Dôveruj Hospodinovi a dobre čiň Bohu i ľuďom, lebo Hospodin miluje 

ťa a neopustí ťa. Radujme sa v Hospodinovi, dá ti, po čom ti srdce túži, Hospodin Pán dáva 

všetko. Chváľ duša Pána chváľ!“ Potom s. kaplánka Z. Kubačková privítala vzácneho hosťa – 

sestru seniorku Bratislavského seniorátu doc. ThDr. Sidóniu Horňanovú, PhD., ktorá prišla 

spoločne s manželom. V úvode v krátkosti predstavila CZ i kraj v ktorom pôsobí. Svoju 

prednášku rozdelila na dve časti: v 1.časti sa venovala žalmom vo všeobecnosti – vysvetlila, 

ako vznikali, akú úlohu mali v živote izraelského národa, a akým prínosom sú pre nás. Po 

zaspievaní piesne 503, ktorá má svoj pôvod práve v 37 žalme, sme sa spoločne verš po verši 

zahĺbili do celého 37.žalmu. Tento žalm je veľmi ťažký, pretože nie je jednoliaty a myšlienky 

v ňom sa opakujú. Sestra seniorka však veľmi pútavo, citlivo a živo predstavila jednotlivé verše 

a vniesla do nich veľmi hodnotné myšlienky. Poslucháčov zaujal aj fakt, že tento žalm bol 

určený na memorovanie – a na uľahčenie - ako mnemotechnická pomôcka, slúžilo to, že každý 

verš sa začína iným písmenom hebrejskej abecedy. Mohli sme nahliadnuť aj do originálneho 

hebrejského textu. Na konci prednášky sestra kaplánka predniesla prebásnený žalm, ktorý do 

tejto podoby z prekladu prof. Karola Gábriša upravil náš básnik Milan Rúfus. S. kaplánka 

poďakovala sestre seniorke za prednášku, a povzbudila prítomných, aby sme svoje prosby aj 



my založili na dôvere voči Pánu Bohu. Po modlitbe boli všetci prítomní pozvaní do altánku na 

grilované klobásky, aby sme sa posilnili aj na tele. Sobotný program pokračoval večerným 

koncertom, ktorý sa konal v kostole v Soli. V rámci programu odzneli piesne v podaní 

spevokolov z Vranova nad Topľou a Soli, dievčenské trio z domáceho CZ a zazneli aj organové 

skladby od J. S. Bacha v podaní br. farára Martina Vargovčáka z Vranova. Celý večer 

hovoreným slovom, básňami, príbehom a zamyslením sprevádzala s. kaplánka Z. Kubačková. 

Na záver sa domáci br. farár Ľ. Kubačka pomodlil a udelil požehnanie. Vyvrcholením 

Zborových dní boli opäť nedeľné slávnostné služby Božie. Chrám Boží v Soli sa zaplnil, aby 

sme sa všetci spoločne radovali z Hospodina, a tak oslávili tento deň. Slávnostnou kazateľkou 

bola sestra seniorka S. Horňanová, ktorá svoju kázeň založila na ústrednom verši Ž 37,4: 

„Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čo ti srdce túži.“ Veriaci boli aj pod vplyvom jej slov 

pozvaní k prijatiu Večere Pánovej. Aj tu bola príležitosť na to, aby sme prosili Pána Boha 

o pomoc – aj na začiatku nového školského roka. Preto boli k oltáru pozvané všetky deti, žiaci, 

študenti i učitelia, pre požehnanie, aby ich Pán Boh sprevádzal svojou múdrosťou, silou 

a trpezlivosťou počas nastávajúcich školských povinností. V rámci programu vystúpili deti, 

dievčenské trio i mládež so svojimi piesňami. Hudobne bohoslužobné zhromaždenie okrem 

organa doprevádzal aj husľový doprovod štyroch huslistov a kapela Prázdny kríž. Po službách 

Božích sme modlitbou, básňou sestry dozorkyne  a spevom zhudobneného verša tohtoročných 

zborových dní, uzavreli celý program. Domáci br. 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. 

 

XII. Túra: 

- sa pre iné duchovné aktivity v cirkevnom zbore neuskutočnila. 

      

XIII. Vianočný koncert – 18.12.2016: 

     už tradične sa konal v 4. adventnú nedeľu v chráme Božom v Soli. Vianočný koncert si 

pripravila hudobná skupina Prázdny kríž vo veľkom štýle a veľmi zaujímavo a kreatívne. 

V rámci koncertu vystúpili aj huslisti s. Dana Sotáková,  Daniel a Anna Sotákovci z CZ Merník. 

Zamyslenie nad Božím slovom mal br. farár Slavomír Gallo z Vranova. Na koncerte 

moderovala mládežníčka Klaudia Jakubová z Čaklova. Ďakujeme skupine Prázdny kríž za 

nádherný vianočný koncert. 

 

XIV. Hudobná skupina – Prázdny kríž:  

     sa vďaka Bohu v roku 2016 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 mimozborových (SEMFEST - Necpaly, Stretnutie žien v Bystrom).  

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

členovia čerpali duchovne aj hudobne. 

     Kapela je veľmi vďačná 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 2017 

a hrať a spievať nášmu Bohu na chválu. 

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

 

 

 

 



Tabuľka č.8 

      9. VÝCHOVNÁ PRÁCA 

A/ DETSKÁ BESIEDKA: 

 konala sa počas januára do decembra 2016, okrem letných prázdnin. 

 obsah: Soľ: ako použiť časti tela na službu Bohu, Samuel;  

           Čaklov: Ježišovo narodenie, učeníci Pána Ježiša, Abrahám, radosť, obetovanie sa, 

                         Láska, odvaha. 

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

 deti z detských besiedok vystupujú aj v rámci služieb Božích. 

 vyučujúci: Soľ – Z. Kubačková - zborová kaplánka;  

                   Čaklov – Klaudia Jakubová. 

 pravidelná účasť detí na detských besiedkach: Soľ: 11 detí; Čaklov: 6 detí. 

 

B/ ŠKOLSKÁ NÁBOŽENSKÁ VÝUČBA: 

 výučba náboženstva prebiehala v r. 2016 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 

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 

 

6 

 

 

 

St:   14:00 – 14:40h. 

II. stupeň 2 8  

ZŠ HLINNÉ 
I. stupeň 

I.  

2 2 Ut: 13:00 – 13:40h. 

 

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

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

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

  

 

 



 

     10. ČINNOSŤ PRESBYTERSTVA 
 

     Zborové presbyterstvo aj v r. 2016 riešilo celo - zborové záležitosti na svojich zasadnutiach. 

Rozhodovalo o dôležitých duchovných i hospodárskych veciach, ktoré bolo potrebné riešiť v r. 

2016. Ďakujem všetkým presbyterom a presbyterkám, ktorí vecne, zodpovedne, racionálne 

pristupovali k návrhom, a ponúkali rozumné riešenia. 

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

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

POČET ZASADNUTÍ: 4. 

OBSAH ZASADNUTÍ: 

 08. 02. 2016 – 18:00h.; Zborový dom Soľ – výročné zborové presbyterstvo, programom 

zasadnutia  bola kňazská správa o živote a práci CZ za rok 2015; plán duchovných aktivít 

na r. 2016; správa o hospodárení za rok 2015; zápisnica z revízie a kontroly hospodárskeho 

výboru; zápisnica z kontroly inventárnej komisie; návrh rozpočtu na rok 2016; rôzne – 

diskusia. Účasť presbyterov: 36. 

 21. 03. 2016 – 18:00h.; Zborový dom Soľ – program: zámer vydania publikácie o histórii 

a súčasnosti CZ, zastupovanie na službách Božích, dohoda pre vykonávanie funkcie 

kantorky, hospodárske záležitosti, dotácia z ministerstva financií pre filiálku Zámutov, 

rôzne – diskusia. Účasť presbyterov: 35. 

 30. 06. 2016 – 18:00h.; Zborový dom Soľ – program: príprava zborových dní, zborový 

konvent, vydanie publikácie o histórii a súčasnosti CZ, rôzne – diskusia. Účasť presbyterov: 

31. 

 17. 10. 2016 – 18:00h.; Zborový dom Soľ – program: návrh na realizáciu nového oltára, 

kazateľnice, krstiteľnice vo filiálke Čaklov; bezúročná pôžička pre filiálku Zámutov; 

vyhlásenie dobrovoľnej zbierky vo filiálke Zámutov; dohoda s kostolníkmi vo filiálke 

Čaklov; plnenie rozpočtu za r. 2016; vyúčtovanie zborových dní 2016; rôzne – diskusia. 

Účasť presbyterov: 34. 

 

 11. ČINNOSŤ VNÚTROMISIJNÉHO A HOSPODÁRSKEHO VÝBORU 
 

- Vnútromisijný výbor: 

25. 01. 2016 – 17:00h. – zasadačka farského úradu Soľ; 

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

na r. 2016. Účasť: 8 z 12 členov. 

 

 

Školský 

rok 

Základná 

škola 

Stupeň Počet 

žiakov 

Spolu Čas vyučovania 

2016/2017 ZŠ SOĽ 

 

 

I. stupeň 

 

1  Št:   07:05 – 07:45h. 

II. stupeň 

 

12 13 Št:  07:05 – 07:45h. 

ZŠ 

ZÁMUTOV 

 

I. stupeň 7  St:   11.50 – 12.35h. 

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

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

Soľ, Zámutov vyučuje spolu 24 žiakov.  

 



- Hospodársky výbor: 

25. 01. 2016 – 18:30h. – zasadačka farského úradu Soľ; 

Program: kontrolovanie, revízia účtovných dokladov za štvrtý kvartál r. 2015, prerozdeľovali 

sa výdavky, zostavoval sa rozpočet na r. 2016, diskusia k hospodárskym záležitostiam CZ. 

Účasť: 10 z 12 členov . 

19. 05. 2016 – 18:00h. – zasadačka farského úradu Soľ; 

Program: kontrola pokladničných dokladov za 3 mesiace r. 2016, rozdelenie spoločných 

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

28. 07. 2016 – 18:00h. – zasadačka farského úradu Soľ; 

Program: kontrola účtovných dokladov za druhý kvartál r. 2016, rozdelenie spoločných 

výdavkov, riešenie hospodárskych záležitostí, diskusia. Účasť: 9 z 12 členov. 

13. 10. 2016 – 19:00h. – zasadačka farského úradu Soľ; 

Program: kontrola účtovných dokladov za tretí kvartál r. 2016; rozdelenie spoločných 

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

 

     12. MIMORIADNE PRÍLEŽITOSTI V ZBORE 
 

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

 

I. Ekumenická bohoslužba – 21. 01. 2016:  

     sa konala pri príležitosti týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v rímskokatolíckom kostole 

v Soli o 18:00h. Na ekumenickej bohoslužbe boli zastúpené kresťanské cirkvi: evanjelická, 

rímsko – a grécko katolícka. Ekumenickú bohoslužbu viedol rímsko – katolícky farár Jozef 

Polák. V rámci bohoslužby slúžili Ľ. kubačka, Peter Olšavský grécko – katolícky kňaz, ktorý 

bol kazateľom, i rímsko – katolícky kaplán Matúš Hatok. 

 

II.  Stretnutie konfirmandov po 50. r. – 19. 06. 2016: 

     sa uskutočnilo dňa v 4. nedeľu po Svätej Trojici o 09:30h. v chráme Božom v Soli v rámci 

služieb Božích sa konalo stretnutie jubilejných konfirmandov po 50r. V úvode služieb Božích 

s. dozorkyňa V. Ďorďovičová privítala jubilejných konfirmandov. Služby Božie slúžil zborový 

farár, ktorý sa k jubilejným konfirmandom prihovoril na základe Písma Svätého 1Kor  12,27. 

V rámci služieb Božích sa prisluhovala i sviatosť Večere Pánovej so spoveďou. Jubilejných 

konfirmandov pozdravila s. dozorkyňa. Za jubilejných konfirmandov sa prihovorila s. Helena 

Benková. Po skončení služieb Božích pokračovalo stretnutie pri slávnostnom obede. 

 

III.  Zborový zájazd – Liptov – okolie – 15. – 16. 10. 2016: 

     v sobotu 15. 10. 2016 sme navštívili rodný dom Martina Rázusa, spolok Tatrín, evanjelický 

kostol v Liptovskom Mikuláši, Demänovskú jaskyňu slobody, Liptovský Ján a večer 

evanjelický kostol v Palúdzke, kde nám s. farárka Jana Ďuranová poslúžila večernými službami 

Božími. Po skončení služieb Božích pre nás domáci CZ pripravili občerstvenie. Sobotňajší 

program sme zavŕšili príchodom do Janoškovho domu v Liptovskom Hrádku, kde sme boli 

ubytovaní. V nedeľu 16. 10. 2016 sme na 09.00h. išli na služby Božie do CZ Svätý Kríž, ktoré 

slúžila domáca s. farárka Svetlana Dočkalová. Po skončení služieb Božích sme si vypočuli 

históriu i  všetky informácie o artikulárnom chráme. Zo Svätého Kríža sme išli do Liptovského 

Mikuláša na výstavu voskových figurín, ktoré znázorňovali anomálie ľudského tela. Po 

výbornom obede v hoteli Európa sme sa vybrali na cestu domov. Sme vďační Pánu Bohu, že 

požehnal aj tohtoročný zborový zájazd, už 10 v poradí.    

 

IV. Pamiatka posvätenia chrámu v Zámutove i sadenie stromu reformácie – 02. 10. 2016: 
     Tento rok bola pamiatka posvätenia chrámu v Zámutove slávnostnejšia, pretože za posledné 

obdobie sa na kostole vykonali s Božou pomocou viaceré práce, ktoré chrám Boží zveľadili. 

Nainštalovalo sa kvalitnejšie ozvučenie, urobilo sa nové kúrenie, opravila sa strecha, ktorá 

zatekala. Zámutovčania v rámci obnovy získali aj lepší organ, ktorý sa premiestnil z chrámu 



Božieho v Soli, keďže tam bol pred rokom zakúpený nový organ. Kázňou slova Božieho sa 

prihovoril domáci br. farár – konsenior Mgr. Ľ. Kubačka slovami z 2Kráľ 22,1-11. Na príklade 

kráľa Joziáša povzbudzoval prítomných k tomu, aby tak, ako on, teda: „Konal, čo je správne v 

očiach Hospodinových; chodil celkom po cestách svojho otca Dávida a neodklonil sa ani 

naľavo ani napravo.“ – robili aj my. Aj my konajme čo je správne v očiach Hospodinových, 

majme zodpovednosť za chrám a vo viere a s nadšením pracujme pre Božie kráľovstvo. 

Nebuďme spokojní s dielom našich predkov, ale aj my priložme ruku k dielu a zveľaďujme 

stánok Boží s ľuďmi. Brat farár potom informoval o priebehu všetkých prác. Poďakoval sa 

najmä Pánu Bohu za to, že sa priznáva k svojim služobníkom a k našim dobrým snahám. 

Všetky práce výrazne podporili finančné dotácie z Obecného úradu v Zámutove 

a z Ministerstva financií. Vďaka patrí aj pánovi starostovi Stanislavovi Dudovi a Ing. Jurajovi 

Vysokému za pomoc pri vybavovaní týchto finančných prostriedkov. Pán starosta sa potom 

prihovoril, že aj keď nie je evanjelik, rád chodí aj do nášho chrámu. Povzbudil veriacich nielen 

k ďalším prácam, ale najmä k tomu, aby sme aj naďalej do chrámu vo viere prichádzali. Slovom 

vďaky a povzbudenia sa prihovorila aj sestra dozorkyňa Vierka Ďorďovičová. Na službách 

Božích liturgovala aj s. kaplánka Mgr. Z. Kubačková a dve piesne zaspieval domáci spevokol. 

Po službách Božích sa všetci presunuli pred kostol, pretože pri tejto príležitosti sme sadili Strom 

reformácie – lipu, už druhý strom v našom cirkevnom zbore, keďže pred rokom sme sadili 

strom reformácie v Soli. Br. farár sa prihovoril pár slovami, zaspievali sme pieseň a potom 

nasledovalo samotné sadenie. Strom reformácie, ktorý dostal poradové č.138, sadili – Ľuboš 

Kubačka, Zuzana Kubačková, Viera Ďorďovičová, Viera Nemcová, Stanislav Duda, i ďalší 

z CZ. Ďakujeme Pánu Bohu za to, že sa i skrze toto vydarené dielo priznáva k svojim deťom. 

Nech nás Božia láska poháňa k tomu, aby sme vo viere napredovali a nielen slovami, ale aj 

skutkami – nielen voči našim blížnym, ale aj pri obnove Božieho chrámu – oslavovali nášho 

Hospodina. 

V. Duchovná pieseň – seniorátne kolo – 23. 04. 2016: 

       v sobotu sa po prvýkrát stretli deti zo ŠZS na seniorátnom kole súťaže Duchovná pieseň. 

Stretnutie sa konalo o 14.00 v ev. chráme Božom v Soli, kde ich privítala seniorátna 

koordinátorka tejto súťaže Mgr. Zuzana Kubačková. Prihovorila sa im slovami Písma Svätého 

z listu apoštola Pavla Kolosenským: „Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej 

múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte 

v srdciach Bohu!“ (Kol 3,16). Po modlitbe dostali priestor deti a ich prezentácie jednotlivých 

piesní. Spolu sa predstavilo 13 detí zo šiestich CZ (Soľ, Vranov nad Topľou, Hanušovce nad 

Topľou, Bystré, Giraltovce a Trebišov). Na spev dohliadala odborná porota v zložení: Anna 

Chmeľovská (vedúca detského spevokolu Mravčekovia z CZ Bystré), konsenior Mgr. Ľuboš 

Kubačka, Mgr. Martin Vargovčák (zborový farár CZ Vranov). Po predstavení všetkých 

zúčastnených sa porota odobrala, aby zhodnotila výkony spevákov. 

Zlaté pásmo získali:  

1. kategória – nebolo udelené 

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

3. kategória – Michaela Kolesárová (CZ Bystré) 

4. kategória – Ruth Chmeľovská (CZ Bystré) 

     Víťazi aj všetci zúčastnení dostali diplomy i malé darčeky. Porota vyjadrila vďačnosť Pánu 

Bohu za to, že sa deti osmelili a že aj takto oslavujú Pána Boha talentom, aký im zveril 

a povzbudili ich, aby aj naďalej spievali Bohu na chválu. Na záver sa pomodlil br. farár M. 

Vargovčák a br. konsenior Ľ. Kubačka udelil prítomným požehnanie. 

 

VI. Duchovná pieseň – celocirkevné kolo – 13. 05. 2016: 

    sa konalo v priestoroch Biblickej školy v Martine. Po modlitbe zaspievali spoločnú pieseň. 

Potom sa súťažiaci podľa kategórii vybrali do miestností, ktorá bola pre jednotlivé kategórie 

určená. Každú kategóriu hodnotila trojčlenná porota. Každý súťažiaci spieval piesne podľa 



vopred určených propozícií. Po obede všetci netrpezlivo očakávali na vyhodnotenie. Porota to 

mala veľmi ťažké, pretože medzi niektorými súťažiacimi boli minimálne rozdiely. Napokon 

sme sa dočkali a predsedkyňa poroty vyhlásila víťazov. Naše dievčatá sa umiestnili vo svojej 

kategórii na krásnych miestach: Ninka Mrusková získala Zlaté pásmo a Rebeka Kubačková 

Strieborné pásmo. Obidvom dievčatám blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu. Každý súťažiaci 

dostal od GBÚ diplom na pamiatku i balíček s darčekmi.  

 

VII. Úvod funkcionárov a predstaviteľov ŠZS – 29. 05. 2016: 

     v 1. nedeľu po Svätej Trojici o 17:00h. v chráme Božom v Soli boli večerné služby Božie, 

v rámci ktorých boli uvedení novozvolení funkcionári a predstavitelia do práce v senioráte. 

Služby Božie slúžil br. senior ŠZS Ján Velebír, ktorý uviedol do funkcie konseniora Ľuboša 

Kubačku, presbyterov Martu Ferjová, Radoslava Dudu, Radoslava Brehova; náhradných 

presbyterov: Marcelu Uhlárikovú, Milana Novotného, Martina Fečka, Jána Hažlinského; 

školskú dekanku Zuzanu Kubačkovú. Na organe hral Martin Vargovčák. Po skončení 

večerných služieb Božích sa v chráme Božom konala kandidačná porada predsedníctiev CZ 

ŠZS kvôli voľbe seniorálneho dozorcu. 

 

VIII. Stretnutie mužov a žien ŠZS – 18. 09. 2016: 

      chrám Boží v Soli sa stal miestom seniorálneho stretnutia mužov a žien Šarišsko-

zemplínskeho seniorátu. Seniorálni koordinátori pre túto službu Mgr. Anna Činčuráková-

Tipulová a Mgr. Ľuboš Činčurák, v plnom chráme privítali nielen bratov a sestry z celého 

seniorátu s radosťou, že si našli čas, aby ho strávili v spoločenstve veriacich. Hneď v úvode 

veľmi upútala spontánna anketa priamo spomedzi prítomnými na viaceré otázky súvisiace 

s časom. Slovo „čas“ počas tohto stretnutia zaznelo mnohokrát – témou stretnutia totiž bolo: 

Čas - 25 hodín denne a 8 dní v týždni. Poslúžili nám ňou milí hostia  – Mgr. Anna Belanji – 

farárka v Liptovskom Hrádku, a Mgr. Michal Belanji – farár v Liptovskom Hrádku. Obidvoch 

veľmi živo a zaujímavo predstavili manželia Činčurákovci v krátkom rozhovore. V úvode sme 

sa stíšili aj k modlitbám, zaznela báseň v podaní zborovej s. dozorkyne Viery Ďorďovičovej, 

a vypočuli sme si dve piesne detí z domácej detskej besiedky. Piesne z Evanjelického spevníka 

doprevádzala skupina Prázdny kríž, ktorá program spestrila i vlastnými piesňami. Po 

spoločnom programe sa muži odobrali do zborovej miestnosti, aby si vypočuli prednášku 

v podaní brata farára. Keďže žien bolo viac, ostali v chráme, aby sa zamysleli nad slovami 

sestry farárky na danú tému. Obe prednášky veľmi upútali a zaujali, a donútili nás si uvedomiť 

si, že často krát svoj čas míňame na nepotrebné aktivity, a na to, čo je naozaj dôležité – napr. 

pre našu rodinu, deti, či čas na Pána Boha – nám vôbec neostáva. Najmä sestry na počuté slovo 

reagovali aj osobnými svedectvami. Potom sme sa znovu spojili, aby sme pokračovali – 

spoločnými modlitbami, pozdravom konseniora Mgr. Martina Chalupku, a požehnaním, ktoré 

udelil br. farár Belanji. Na záver odznelo aj poďakovanie domácemu CZ za poskytnutý priestor 

a organizáciu. Po zaspievaní spoločnej piesne vzájomné rozhovory pokračovali v areáli pri 

kostole pri nachystanom občerstvení.  

 

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

a/ účasť zborových presbyterov na školení presbyterov ŠZS – 28. 02. 2016 – Hanušovce; účasť: 

10 presbyterov; 

b/ účasť na seniorálnom konvente ŠZS ECAV – 19.03.2016 – Lopúchov: Predsedníctvo CZ 

spolu s 3 delegátmi, (Ľ. Kubačka, V. Ďorďovičová, D. Berta, V. Nemcová,  Milan Sabovík); 

c) liturgovanie na službách Božích na Synode v Prešove (Ľuboš Kubačka – konsenior ŠZS) 

d/ účasť detí z detskej besiedky na Dávidovej harfe – Seniorálnom stretnutí detí  - 25.6.2016 

Vranov nad Topľou; 

e) návšteva mládežníkov z CZ ECAV Bystré 18.06.2016; 

f/ účasť členov CZ  na Misijných dňoch VD ECAV 25.-28.08.2016 – Ľubovnianske kúpele; 

g/ účasť členov CZ na Dištriktuálnom dni VD ECAV – 04.09.2016 – Poprad; 

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

06.11.2016 v Prešove a 20.11.2016 vo Vyšnom Žipove. 



 

 

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

a iné: 

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

stránok, pastorálnych rozhovorov a iné... 

- pravidelné poradné stretnutia predsedníctva CZ; 

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

- JANUÁR 

  3. 1. – kantorovanie v CZ Párnica (ĽK) 

  3. 1. – kantorovanie v CZ Pribeta (ZK) 

  6. 1. – kantorovanie v CZ Pribeta (ZK) 

  6. 1. – služby Božie v CZ Párnica (ĽK) 

  9. 1. – VMV ŠZS (ZK) 

11. 1. – SPK Prešov (ZĽK) 

15. 1. – sánkovačka detská besiedka Soľ (ZK) 

18. 1. – stretnutie v Soli ohľadom ekumény (ĽK) 

18. 1. – pracovné stretnutie s účtovníčkou H. Hudákovou (ĽK) 

21. 1. – ekumenické bohoslužby Soľ rímsko - katolícky kostol (ZĽK) 

25. 1. – VMV (ZĽK) + HV (ĽK) 

26. 1. – pastorálny rozhovor (ZK) 

28. 1. – pastorálny rozhovor (ZK) 

- FEBRUÁR 

- realizácia zborovej kuchyne (ZĽK) 

 1. 2. – pastorálny rozhovor (ZK) 

 2. 2. – príprava SPK HLINNÉ (ZĽK) 

 3. 2. – hospitalizácia na vyučovaní náboženstva ZŠ II. Vranov (ZK) 

 3. 2. – stretnutie s rodičmi konfirmandov (ZK) 

 4. 2. – pastorálna návšteva (ZK) 

 5. 2. – hospitalizácia na vyučovaní náboženstva ZŠ Hanušovce (ZK)  

 7. 2. – pastorálna návšteva (ZK) 

 8. 2. – SPK Hlinné (ZĽK) 

 8. 2. – výročné zborové presbyterstvo (ZĽK) 

12. 2. – pastorálna návšteva (ZK) 

21. 2. – hospodársky výbor ŠZS (ĽK) 

22. 2. – seniorálne presbyterstvo Prešov (ĽK) 

28. 2. – školenie presbyterov Hanušovce (ZK) 

- MAREC 

- nácvik veľkonočného programu besiedka Soľ, Zámutov (ZK)  

- príprava Dňa žien Soľ (ZĽK) 

   1. 3. – pohovor pre krstom (ĽK) 

   6. 3. – stretnutie žien Soľ (ZĽK) 

   7. 3. – Správna rada Sigord (ĽK) 

   8. 3. – prisluhovanie Večere Pánovej v domácnosti (LK) 

   9. 3. – prisluhovanie Večere Pánovej v domácnosti (LK); (ZK) 

 14. 3. – spoločenstvo žien (ZK) 

 14. 3. – kandidačná porada CZ Vranov (ĽK) 

 15. 3. – prisluhovanie Večere Pánovej v domácnostiach (ĽK) 

 19. 3. – seniorálny konvent Lopúchov (ĽK) 

 21. 3. – zborové presbyterstvo (ZĽK) 

 24. 3. – prisluhovanie Večere Pánovej v domácnosti a v nemocnici vo Vranove (ĽK) 

 29. 3. – pracovné stretnutie so starostom Zámutova 

 31. 3. – pracovné stretnutie ohľadom opravy strechy kostola v Zámutove 

 



- APRÍL 

- príprava seniorálneho kola súťaže Duchovná pieseň (ZK) 

  1. 4. – hospodárske záležitosti (ĽK) 

  1. 4. – pohreb (ĽK) 

  4. 4. – SPK (ZĽK) 

  4. 4. – pohreb Zlatník (ĽK) 

  5. 4. – pracovné stretnutie s kúrenármi (ĽK) 

  8. 4. – pastorálna návšteva (ZK) 

10. 4. – voľba zborovej dozorkyne Vranov (ĽK) 

11. 4. – valné zhromaždenie ZED Tále (ĽK) 

12. 4. – pohovor pred sobášom (ĽK) 

18. 4. – VPK Zvolen (ĽK) 

19. 4. – pracovné stretnutie so starostom Soli (ĽK) 

23. 4. – „duchovná pieseň“ Soľ (ZĽK) 

24. 4. – pohreb Hlinné 

25. 4. – BOZP školenie Košice (ZĽK) 

28. 4. – pohovor pred sobášom (ĽK) 

30. 4. – sobáš Hlinné 

 MÁJ 

Máj – stretnutia s konfirmandmi pred konfirmáciou (ĽK), nácvik programu, príprava dňa detí    

           (ZK) 

 2. 5. – SPK Hlinné (ZĽK) 

 4. 5. – VPK Zvolen (ĽK) 

 8. 5. – konfirmácia (ZĽK) 

 9. 5. – pastorálna návšteva (ĽK) 

 9. 5. – seniorálne presbyterstvo Prešov (ĽK) 

10. 5. – pracovné stretnutie s maliarmi (ĽK) 

10. 5. – pracovné stretnutie s účtovníčkou H. Hudákovou 

14. 5. – kantor na pohrebe (ĽK) 

14. 5. – pohreb Hlinné (ZK) 

17. 5. – pastorálna návšteva (ZK) 

21. 5. – zastupovanie seniora ŠZS na stretnutí seniorov s biskupmi - Bratislava (ĽK) 

23. 5. – pastorálna návšteva (ZK) 

29. 5. – úvod funkcionárov ŠZS Soľ (ZĽK) 

29. 5. – kandidačná porada predsedníctiev CZ ŠZS Soľ (predsedníctvo CZ) 

31. 5. – pracovné stretnutie so starostom Obce Zámutov (ĽK) 

 JÚN 

  1. 6. – pracovné stretnutie v Slovenskej sporiteľni (ĽK) 

  5. 6. – deň detí Soľ (ZĽK) 

  6. 6. – SPK Vranov (ZĽK) 

  9. 6. – prerobenie zborovej kuchyne (ĽK) 

10. 6. – rozlúčková detská besiedka Soľ (ZK) 

10. 6. – liturgovanie v rámci služieb Božích na Synode – Prešov (ĽK) 

12. 6. – volebný zborový konvent Soľ (ZĽK) 

13. 6. – pracovné stretnutie (ZĽK) 

15. 6. – pracovné stretnutie VVS (ĽK) 

17. 6. – 18. 6. – detská besiedka Soľ 

18. 6. – návšteva mládežníkov z CZ Bystré (ĽK) 

19. 6. – stretnutie konfirmandov po 50r. (ZĽK) 

20. 6. – pastorálna návšteva (ZK) 

21. 6. – pohreb Laškovce (ĽK) 

22. 6.  – stretnutie s dozorkyňou CZ Vranov za účelom jej úvodu do funkcie (ĽK) 

25. 6. – Dávidova harfa – Vranov (ZK) 

26. 6. – úvod zborovej dozorkyne CZ Vranov (ĽK) 



28. 6. – posedenie so spevokolom (ZĽK) 

29. 6. – pohreb Soľ (ĽK) 

30. 6. – zborové presbyterstvo (ZĽK) 

 JÚL 

  1. 7. – pastorálna návšteva (ĽK) 

  1. 7. – pohreb Zámutov  

11. 7. – pracovné stretnutie ohľadom opravy strechy kostola v Zámutove (ĽK) 

18. 7. – pastorálny pohovor pred sobášom (ĽK) 

18. 7. – stretnutie s presbytermi filiálky Čaklov (predsedníctvo CZ) 

20. 7. – pracovné stretnutie vo VVS (ĽK) 

20. 7. – pastorálna návšteva (ĽK) 

27. 7. – pastorálny rozhovor (ĽK) 

28. 7. – hospodársky výbor (ĽK) 

29. 7. – pohreb (ĽK) 

31. 7. – kňazská VP - CZ Bystré  

 AUGUST 

  1. 8. – pracovné stretnutie OÚ Zámutov – dotácia MF (ĽK) 

  1. 8. – pracovné stretnutie s firmou Hudák (ĽK) 

  2. 8. – pastorálna návšteva Čaklov (ĽK) 

  3. 8. – pracovné stretnutie s firmami (ĽK) 

  3. 8. – pracovné stretnutie ohľadom dane (ĽK) 

  4. 8. – pastorálna návšteva Soľ (ĽK) 

  5. 8. – pohreb (ĽK) 

  5. 8. – odovzdávanie a preberanie kostolníkov v Čaklove (ĽK) 

  6. 8. – sobáš Hlinné (ĽK) 

  8. 8. – pracovné stretnutie (ĽK) 

  9. 8. – 14. 8. – biblický tábor pre dorast – mládež (ĽK) 

13. 8. – služby Božie CZ Pribeta + Dvory nad Žitavou (ZK)  

21. 8. – pastorálna návšteva (ZK) 

25. 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 

  5. 9. – posedenie po Zborových dňoch (ZĽK) 

12. 9. – SPK Bardejov (ZĽK) 

12. 9. – 17. 9. – príprava Seniorátneho stretnutia mužov a žien 

18. 9. – stretnutie mužov a žien ŠZS Soľ (ZK + dozorkyňa) 

25. 9. – kantorovanie v CZ Párnica (ĽK) 

 OKTÓBER 

 2. 10. – sadenie stromu reformácie pri pamiatke posvätenia chrámu v Zámutove 

 3. 10. – SPK Tarnov (ZĽK) 

 4. 10. – pracovné stretnutie (ĽK) 

 5. 10. – pohreb Čaklov (ĽK) 

 3. 10. – 15. 10. – príprava zborového výletu (ZĽK) 

 8. 10. – pastorálny pohovor pred sobášom (ĽK) 

10.10. – seniorálne presbyterstvo Prešov (ĽK) 

13.10. – hospodársky výbor (ĽK) 

14.10. – kantor na pohrebe v Kvakovciach (ĽK) 

15.10. – 16.10. – zborový výlet Liptov (ZĽK) 

17.10. – zborové presbyterstvo (ZĽK) 

19.10. – 21.10. – účasť - teologická konferencia Lúčky (ZĽK) 

22.10. – SPK Bardejov (ZK) 

22.10. – sobáš Čaklov (ĽK) 



23.10. – stretnutie starších CZ (ZĽK) 

Príprava stretnutia spevokolov ŠZS (ZK) 

 NOVEMBER 

 6. 11. – Stretnutie spevokolov šarišská časť Prešov (ZK) 

 7. 11. – Pohreb Hlinné (ĽK) 

 8. 11. – DPK Nový Smokovec (ZĽK) 

11.11. – pastorálna návšteva ÁRO Vranov (ĽK) 

11.11. – pastorálna návšteva Soľ (ĽK) 

18.11. – pastorálna návšteva Soľ (ĽK) 

20.11. – seniorálne stretnutie spevokolov (pre zemplínsku časť) Vyšný Žipov (ZĽK) 

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

21.11. – pastorálny rozhovor (ĽK) 

21.11. – pastorálna návšteva (ĽK) 

21.11. – spoločenstvo žien (ZK) 

22.11. – pohreb Soľ (ZĽK) 

23.11. – pastorálny rozhovor (ĽK) 

24.11. – pastorálny rozhovor (ĽK) 

27.11. – účasť na zapaľovaní adventného venca Zámutov (ZK) 

 DECEMBER 

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

December – príprava a pečenie vianočných oblátok (ZK) 

 4. 12. – Mikulášsky večierok (ZĽK) 

 5. 12. – pohreb (ĽK) 

 5. 12. – pohovor pred sobášom (ĽK) 

 6. 12. – VP v domácnostiach 2x (ĽK) 

 6. 12. – VP v domácnostiach 2x (ZK) 

 7. 12. – VP v domácnostiach 2x (ZK) 

10.12. – kňazská VP Giraltovce (ZĽK) 

12.12. – balenie oblátok (ZK + ženy) 

12.12. – seniorálne presbyterstvo (ĽK) 

13.12. – VP v domácnostiach 3x (ĽK) 

14.12. – VP v domácnosti (ZK) 

15.12. – VP v domácnosti (ZK) 

16.12. – pastorálna návšteva (ZK) 

18.12. – vianočný koncert (ZĽK) 

19.12. – pohovor pred sobášom (ĽK) 

23.12. – vianočná mládež 

23.12. – skúška vianočného programu Soľ, Zámutov (ZK) 

30.12. – pracovné stretnutie na daňovom úrade vo Vranove (ĽK + H. Hudáková) 

 

13. PASTORÁLNA ČINNOSŤ 
 

- v r. 2016 bola praktizovaná aj napriek mnohým aktivitám, a zaneprázdnenosti duchovných 

v cirkevnom zbore. Ak bolo potrebné vykonať akútnu pastorálnu návštevu s prislúžením 

sviatosti Večere Pánovej, boli ihneď vykonané. Taktiež sme vykonali pastorálne návštevy vo 

vranovskej nemocnici. Aj v r. 2016 sme sa snažili pastorálne zaopatriť členov nášho cirkevného 

zboru. Vnímame, že táto práca je veľmi potrebná a v rámci našich možnosti a schopností 

vykonávame aj túto činnosť. Určite, že by sa dalo urobiť aj omnoho viac. Niektorí možno 

očakávajú z našej strany, že ich navštívime. Lenže často ani nevieme, že niekto z rodiny je 

chorý, alebo mal nejaké životné jubileum. Preto Vás chcem opäť vyzvať, aby ste nás oslovili 

a my určite prídeme. 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 2016: 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: 1088. 
 

 Soľ: 392  

 Čaklov: 346  

 Zámutov: 169  

 Hlinné: 126 

 Zlatník: 28  

 Jastrabie: 25  

 Rudlov: 2 

 

18. PLÁN DUCHOVNÝCH AKTIVÍT NA R. 2017: 
 

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

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

3. KONFIRMÁCIA – (28.05.2017 – kostol Soľ) 

4. DEŇ DETÍ – (11.06.2017 – Soľ) 

5. TÚRA – (17.06.2017) 

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

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

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

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

10. ZBOROVÝ ZÁJAZD – (Srbsko) 

11. STRETNUTIE SENIOROV – (22.10.2017 – kostol Soľ) 

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

13. ADVENTNÝ KONCERT – (17.12.2017 – kostol Soľ) 
 

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

