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I. DUCHOVNÝ ŽIVOT CZ V R. 2018 
 

1. BIBLICKÝ ÚVOD 
 

Mk 1,35-36: „Zavčasu nadránom, ešte za tmy, vstal a vyšiel, odišiel na osamelé miesto a tam 

sa modlil. I ponáhľali sa za Ním Šimon a tí, čo boli s ním.“ 

 

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

 

     Je za nami ďalšia etapa – života nášho cirkevného zboru. Nechceme ju vnímať iba ako 

ubehnutý čas. Ale skôr ako Pánom Bohom darovaný čas, ktorý sme sa s Jeho pomocou snažili 

využiť. Vďaka Pánu Bohu sme mohli zažiť požehnaný čas pri duchovných stretnutiach. Ale, že 

sa podarilo dokončiť dielo v oltárnej časti, ale samozrejme vykonať i mnohé ďalšie práce na 

zefektívnenie hospodárenia. 

 

      To je bratia a sestry svedectvom toho, že Pán Boh koná a udeľuje svoje požehnanie tam, 

kde sa veci robia v pokore, na modlitbách, zo srdca a z lásky... Nie, aby sa niekto zviditeľnil, 

ale aby bol oslávený Pán Boh.  

 

     Mohli by si niektorí z bratov a sestier povedať už sme toho urobili dosť. Stačí, mohli by sme 

sa uspokojiť, môžeme ísť na nižšie obrátky. Poľaviť... To by mohlo viesť iba 

k sebauspokojeniu, že my sme toho urobili dosť, nech konajú iní. Viedlo by to k stagnácii, 

k vlažnosti, k tomu čo Pán Ježiš odhaľuje v cirkevnom zbore laodikejskom. „Anjelovi 

cirkevného zboru laodikejského napíš: Toto hovorí Amen, Verný a pravý svedok, Počiatok 

Božieho stvorenia: poznám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež by si bol 

studený alebo horúci!“ (Zj 3,14 - 15) 

 

     Nemôžeme teda zastať, ale potrebujeme konať s nadšením, s horlivosťou aj v ďalšej etape 

života nášho cirkevného zboru. Určite sa chceme motivovať k ďalšej práci, službe slovami 

z evanjelia podľa Marka. Zoberme si príklad z Pána Ježiša, o ktorom evanjelista Marek píše: 

„Zavčasu nadránom, ešte za tmy, vstal a vyšiel, odišiel na osamelé miesto a tam sa modlil.“  
 

     Po uplynutí noci vyšiel Pán Ježiš z mesta na osamelé miesto, aby sa modlil. V zmysle slov 

žalmistu: „Čuj, Hospodine, hlas môj zrána; zrána Ti robím prípravy a vyčkávam.“ (Ž 5,4) 

Pusté – osamelé miesto nie je len miestom zlých duchov. Ale aj miestom Božej blízkosti, a teda 

i modlitby. 

 

     Origenes zdôrazňuje, „že ak sa Ježiš modlí, a nie nadarmo, dostane v modlitbe, o čo prosí, 

lebo bez modlitby by to nedostal. Evanjelia dokazujú fakt, že Ježiš bol mužom modlitby. Pre 

kresťana z toho vyplýva, že modlitbu treba brať vážne a nezanedbávať ju.“ 

 

     Toto evanjeliové svedectvo o modliacom sa Ježišovi by malo byť výzvou aj pre naše 

spoločenstvo. Potrebujeme sa modliť za náš cirkevný zbor, za ľudí v ňom, za službu nielen nás 

duchovných, ale aj funkcionárov, presbyterov, pracovníkov na rozličných pozíciách v jednej 

a tej istej službe Bohu i ľuďom. 

 

     Tak ako Pán Ježiš, mali by sme sa snažiť rozpoznať, čo je našim pravým poslaním. Ním je 

služba evanjelia, šírenia Božieho posolstva do našich rodín, v ktorých máme mnohých 

neaktívnych členov, ktorí neprichádzajú pravidelne do spoločenstva s Pánom Bohom. 
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     Silná sekularizácia, upriamenosť na svetský život, sústredenosť na peniaze z ľudí robí 

uzavretých, chladných, často vidiacich iba seba a svoje záujmy. Myslia si, že v blahobyte 

a nadštandardnom živote nájdu uspokojenie. Ale pravdou je, že im chýba kvalita života. 

Nedokážu ich naplniť veci tohto sveta a preto stále túžia po naplnení a pravom zmysle. 

 

     Jediným zmyslom života je Pán Ježiš. Kto v Neho verí a má s Ním každodenné 

spoločenstvo, spolieha sa na Neho je blahoslaveným človekom. Aj napriek rôznym zápasom, 

starostiam. Veriaci človek neostáva bez Božej pomoci.  

 

     To potvrdzuje i tento evanjeliový text, z ktorého vyplýva, že Božie kráľovstvo spôsobuje, 

že ľudia neupadajú do istých foriem zla, napríklad rozbitých vzťahov, egoizmu, bezohľadnosti, 

závislosti, ba dokonca ani do chorôb. Mnoho chorôb je výsledkom osobného, spoločenského 

zla a prvotného hriechu, ktoré prišiel Ježiš uzdraviť. 

 

    Otázkou pre Pána Ježiša bolo, či má ostať uzdravovať? Alebo má ísť inde a venovať sa najmä 

kázaniu? Pán Ježiš to v tej rannej modlitbe rozpoznal. Ráno sa rozhodol v uzdravení 

nepokračovať, ale ísť ďalej, aj na iné miesta. Nie však nato, aby uzdravoval, ale aby kázal. Lebo 

v kázaní ohlasoval ľuďom Božie kráľovstvo. V kázaní im vysvetľoval, v čom sú korene ich zla. 

Choroba a iné neduhy sú výsledkom zla a hriechu. Preto svet potreboval byť vedený 

k uzdraveniu z hriechu. 

 

     Výzvou pre nás na výročnom zborovom konvente je, aby sme v modlitbe prosili Pána Boha 

akým smerom máme vykročiť ďalej a čomu venovať najviac času, aby sme konali to, čo od nás 

Pán očakáva. 

 

     Učeníci sa vydali za Pánom Ježišom. A tým vlastne urobili to, k čomu boli povolaní. To jest 

nasledovali svojho Pána. Toto ich konanie vyjadruje húževnatosť i rozhorčenie, intenzitu ich 

konania. 

 

      Ak sa aj my budeme vedieť mobilizovať, podnietiť a ponáhľať sa za Ježišom ako učeníci, 

môžeme s Ním aj v ďalšej etape života zboru zažiť mnoho požehnania. Iste nechceme sa púšťať 

bezhlavo do navrhnutých prác, ale chceme to spoločne prebrať ako spoločenstvo.  A hlavne 

vyprosiť od Pána Boha múdrosť, odvahu, silu, horlivosť a ochotu konať v prospech všetkých 

nás. Iba tak môže spoločenstvo cirkevného zboru napredovať. 

 

    Milí konventuáli, milí bratia a milé sestry, máme pred sebou ďalšie výzvy, ku ktorým sa 

chceme postaviť zodpovedne. Predovšetkým chceme pred ich konaním prosiť na modlitbách 

Pána Ježiša, aby vypočul naše prosby. Amen.  

  

2. BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT 
      

     Aký bohoslužobný život sme mali počas r. 2018? To, aký bol záležalo od viacerých faktorov. 

Tým prvým je príprava a tvorba bohoslužobného života. Aké akcenty boli dané, aký bol cieľ? 

Kam sme sa posunuli počas roka v rámci bohoslužobného života? Iste na jednej strane je prínos 

nás duchovných do bohoslužobného života. Samotná príprava, stvárnenie a program služieb 

Božích, výber piesní, kázeň, prejav a mnohé ďalšie... To všetko sa určitým spôsobom prejavilo 

na bohoslužobnom živote. Kladieme si aj vážnu otázku, či zvesť oslovuje natoľko, že sa chrám 

nedeľu, čo nedeľu plní? 

     To, aké spoločenstvo na službách Božích sme mali samozrejme nezáleží len na príprave 

a službe duchovných. Ale hlavné slovo má Boh, s ktorým spoločenstvo tvoríme. Ak nás je čím 

viacej takých, ktorí sa úprimne modlíme za požehnané spoločenstvo v chráme, tak Pán Boh 

naše modlitby vypočúva a žehná každému stretnutiu pri Božom slove. Vnímajúc aj to, čo čítame 
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v Písme Svätom, že slovo Hospodinovo, vždy splní svoj cieľ: „Lebo ako dážď a sneh padá z 

neba, a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semeno rozsievačovi 

a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst: nenavráti sa ku mne 

prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.“ (Iz 55,10-11) 

     Je potrebné povedať aj to, s čím prichádzajú jednotliví ľudia do chrámu, akým spôsobom 

oni prispievajú do spoločenstva. Ak sú ľudia odhodlaní zasvätiť sviatočný deň úprimne, nie 

z povinnosti, ale zo srdca, tak potom aj spoločenstvo v chráme je požehnané. Ak však ľudia 

prichádzajú len tradične, s rôznymi predsudkami, tak títo ľudia nemôžu odchádzať 

s požehnaním.  

     Iste boli by sme radi, keby o bohoslužobný život prejavovalo čoraz viacej ľudí záujem. 

Vnímame silnú sekularizáciu u mnohých členov CZ, ktorý svojou neúčasťou na službách 

Božích sa nedeľu, čo nedeľu utvrdzujú v tom, že im spoločenstvo s Bohom vôbec nechýba. 

A vedia žiť aj bez neho. Životný štýl, ktorý ľudia v posledných rokoch vedú, nie je dobrý. A to 

samozrejme vidieť aj na ich životoch, pretože im bez Božieho požehnania chýba kvalita života. 

     Pozývam a volám tie rodiny v našom CZ, ktoré už z akýchkoľvek dôvodov sa nezúčastňujú 

služieb Božích, aby prehodnotili svoj život a našli si cestu do chrámu do spoločenstva s Pánom. 

Pretože je to pre život veľmi dôležité a potrebné... 

 

PRÍPRAVA SLUŽIEB BOŽÍCH: 
     si vyžaduje zodpovedný prístup od úvodu až po záver. Zborový farár i námestná farárka sa 

pripravujú osobitne, od výberu predspevu, piesní, liturgických textov, kázňového textu, 

modlitieb, i celého stvárnenia služieb Božích. Príprave venujeme pomerne veľa času.  

 

KÁZNE: 
     sa pripravovali v písomnej forme, cca na 12. – 15. min. Zborový farár i námestná farárka si 

píšu každý sám všetky kázne. Biblické texty ku kázni sa vyberali podľa agendy ECAV určených 

pre konkrétnu nedeľu, či sviatok.  
 

SLUŽBA KANTOROV: 
     Ich služba, ktorú konajú z lásky vyžaduje tiež čas na prípravu, čas na hru v našich chrámoch. 

Ďakujem kantorom Eve Hajníkovej, Zuzane Kentošovej, Michalovi Jenčovi, ktorý odohral 

služby Božie v priamom prenose na RTVS 1; Rebeke Kubačkovej za ich ochotnú službu, ktorú 

pre náš cirkevný zbor vykonávajú. 
 

ČAS BOHOSLUŽIEB: 
     bol podľa schváleného zborového štatútu.  

 

SLÚŽILI NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH: 
     Mgr. Ľuboš Kubačka – zborový farár; Mgr. Zuzana Kubačková – námestná farárka.  

     Pri rôznych príležitostiach slúžili aj pozvaní duchovní: Mgr. Helena Benková – ev. a. v. 

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

Július Filo – emeritný biskup; Mgr. Viera Zaťková Pališinová – námestná farárka v CZ 

Švábovce; Mgr. Peter Mihoč – tajomník biskupa VD ECAV; Mgr. Miloš Zaťko – zborový farár 

v CZ Svätý Peter. 
 

 

V RÁMCI SLUŽIEB BOŽÍCH VYSTUPOVALI: 
 program detí z detských besiedok (Veľká noc, Zborové dni, Vianoce); dorast – mládež 

(konfirmácia, 7. nedeľa po Svätej Trojici); zborový spevokol; skupina Prázdny kríž; v rámci 

zborových dní, pamiatke posvätenia chrámu v Hlinnom a Čaklove doprevádzala piesne na 

službách Božích na husliach s. Dana Sotáková z CZ Merník. 
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 čítanie pašií: (Soľ) Diana Grácová, Rebeka Kubačková; (Čaklov) Dominika Štofová, 

Klaudia Jakubová, Petra Jakubová, Ivana Jakubová; (Zámutov) Radka Antolová; (Hlinné) 

Martina Michalíková, Samuel Krištan, Alexandra Jenčová. 

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

50 r.; Zborové dni; pri 20. výročí pamiatky posvätenia chrámu i Zborového domu v Soli, 

kňazská Večera Pánova so spoveďou). 

 úprimne ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili akýmkoľvek spôsobom do bohoslužobného života 

nášho cirkevného zboru v roku 2018. 

 

BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT – SLUŽBY BOŽIE - Tabuľka č. 1 

3. SVIATOSTI 
 

A/ KRST SVÄTÝ: 
 je sviatosťou, ktorú prisluhujeme podľa ustanovenia Pána Ježiša Krista. V Krste svätom 

dochádza k obmytiu od dedičného hriechu a tak prijatia pokrsteného za člena cirkevného 

zboru. Krst je podmienkou spasenia, a preto je veľmi dôležité, aby rodičia prinášali svoje 

dietky do chrámu a dali ich pokrstiť v meno Trojjediného Pána Boha. 

 vyzývam rodičov, aby už hneď po krste prichádzali s deťmi na služby Božie a tak napĺňali 

svoj sľub, ktorý dali pri krste. Je potrebné zo strany rodičov svoje deti učiť, že ich účasť na 

službách Božích je veľmi dôležitá. 

 miesto krstu: kostol.  

 spôsob krstu: iba v rámci služieb Božích.  

 

KRST SVÄTÝ - Tabuľka č. 2 

ROK deti dospelí spolu 

chlapci dievčatá 

2017 10 8 0 18 

2018 3 6 0 9 

 

B/ VEČERA PÁNOVA: 
 má veľký význam a zmysel pre každého, kto túži v pokore a v pokání predstúpiť pred Pána 

a prosiť Ho o odpustenie. Stáva sa, že čoraz menej ľudí prichádza k sviatosti Večere 

Pánovej so spoveďou. Bolo by potrebné sa zamyslieť nad svojím životom a prehodnotiť, či 

nie je potrebné predsa len svoje hriechy vyznať pred Pánom Bohom a sviatosti Večere 

Pánovej prijať z milosti odpustenie hriechov. 

  v r. 2018 pristúpilo opäť viac ľudí k Večeri Pánovej ako v r. 2017 a 2016.  

 sviatosť Večere Pánovej so spoveďou sa prisluhuje iba v rámci služieb Božích, iba raz 

mimo služieb Božích v rámci biblického tábora pre dorast - mládež.  

ROK HLAVNÉ NEŠPORNÉ RANNÉ PÔSTNE 

VEČIERNE 

ADVENTNÉ 

VEČIERNE 

VEČERNÉ DETSKÉ 

 

SPOLU Pôstny 

modlit. 

týž. 

 

2017 207 12 6 12 12 22 0 271 1 

2018 211 9 8 14 12 16 0 270 1 
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 prisluhuje sa sviatosť Večere Pánovej v domácnosti. Ak máte doma nemocných, chorých, 

alebo aj imobilných ľudí, neváhajte nás kontaktovať a my im prídeme k Vám domov 

prislúžiť sviatosť Večere Pánovej so spoveďou. 

 Večera Pánova so spoveďou sa prisluhovala v rámci služieb Božích:  

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

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

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

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

adventná nedeľa, adventná večiereň; 

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. 

 

        PRISLUHOVANIE VEČERE PÁNOVEJ V KOSTOLE- Tabuľka č. 3 

4. KONFIRMÁCIA 
 konfirmačná príprava I. i II. ročníka bola vykonávaná počas školského roka. V rámci 

výučby konfirmandov sa snažíme ich naučiť základne kresťanské pravdy, aby sa vedeli 

orientovať v učení ev. cirkvi a rozumeli učivu, ktoré preberáme. 

 žiadam rodičov konfirmandov, aby dohliadali pri príprave na konfirmačnú prípravu, 

posielali svoje deti na biblické hodiny pre dorast, a spolu s nimi chodili pravidelne na služby 

Božie. Pretože k tomu sa zaviazali svojím podpisom pri prihlásení na konfirmačnú prípravu.  

 slávnosť konfirmácie bola 13.5.2018 – v nedeľu po Vstúpení. Konfirmandov pripravil 

a slávnostne konfirmoval zborový farár Mgr. Ľuboš Kubačka. Konfirmovaných bolo 6 

konfirmandov – 2 chlapci a 4 dievčatá (zo Soli: Dávid Dvorský, Diana Grácová, Liana 

Kmecová, Filip Mrusko; z Čaklova: Viktória Ambrozyová; z Hlinného: Sára Radová).  

 od septembra 2018 máme v 1. ročníku konfirmačnej prípravy prihlásených 15 

katechuménov;  9 chlapcov, 6 dievčat. Soľ: 7; Čaklov: 2; Zámutov: 4; Hlinné: 2. Pre dvoch 

katechuménov bola vyžiadaná od seniora ŠZS výnimka z veku, ktorá bola udelená. 

 v 2. ročníku konfirmačnej prípravy: 8 konfirmandov;  2 chlapci,  6 dievčat. Soľ: 8; Čaklov: 

0; Zámutov: 0; Hlinné: 0. Po súhlase br. farára J. Bakalára prešli z CZ Prešov dve 

konfirmandky do nášho CZ.  

 

                                          KONFIRMÁCIA - Tabuľka č. 5 

CZ ECAV MUŽI ŽENY SPOLU 

SOĽ 324 394 718 

ČAKLOV 145 229 374 

ZÁMUTOV 82 108 190 

HLINNÉ 57 68 125 
 

  

 

VEČERA PÁNOVA – Tabuľka č. 4 

   

ROK chrám Nemocnica Domov 

dôchodcov 

doma  

spolu 

muži ženy muži Ženy muži ženy muži ženy 

2017 548 776 3 3 0 1 6 19 1356 

2018 608 799 0 0 0 0 6 14 1427 
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ROK Deti dospelí spolu 

chlapci dievčatá 

2017 7 4 0 11 

2018 2 4 0 6 

 

5. PRIHLÁSENÍ A ODHLÁSENÍ Z CIRKEVNÉHO ZBORU 
 PRIHLÁSENÍ DO CIRKEVNÉHO ZBORU: 2 členovia. 

      Čaklov: Anna Krištová, Miroslava Mikulášiková. 

 ODHLÁSENÍ Z CIRKEVNÉHO ZBORU: 2 členovia, kvôli zmene trvalého bydliska.    

Soľ (1): Pavol Antol ml. Čaklov (1): Emília Demčáková. 

 

6. PRISTÚPILI A VYSTÚPILI Z ECAV 
 do cirkevného zboru nik z inej cirkvi nepristúpil a ani z našej cirkvi nevystúpil do inej. 

 

7. BOHOSLUŽOBNÉ VÝKONY 

 

A/ SOBÁŠ: 
 v r. 2018 sme mali uzavreté štyri krížne manželstvá. Jedno požehnanie manželstva.  

 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. 

 keďže ide o krížne manželstvá, pri nich účasť na službách Božích obidvoch manželov je 

skôr sporadická. Uzavretie krížneho manželstva prináša pnutie v rodinách. Kompromisy sa 

rodia ťažko a potom aj samotná výchova detí je problematická. 

                                                        

                                                       SOBÁŠE - Tabuľka č. 6 

 

 

 

 

 

B/ POHREBY: 
 sú smutnou súčasťou kolobehu života v našom CZ. V r. 2018 sme sa rozlúčili s dlhoročným 

kantorom nášho CZ Štefanom Kopkom. Keďže viac ako 40 rokov slúžil hrou na organe vo 

všetkých štyroch chrámoch, mali sme poslednú rozlúčku s ním v chráme, aby sme sa s ním 

dôstojne rozlúčili na mieste, kde rád chodil a kde slúžil mnohé roky. Aj keď v r. 2018 bol 

o jeden pohreb menej ako v r. 2017, zomreli nám traja bratia v približne rovnakom veku 54 

a 55 rokov. Boli to ťažké pohreby, ktoré najmä pre pozostalú rodinu, rodičov, manželky, 

deti boli veľmi bolestivé. Vnímali sme aj veľkú podporu zo strany ľudí, že stáli pri 

pozostalých rodinách a pomáhali im zmierňovať ich žiaľ a bôľ nad stratou blízkych ľudí, 

ktorí veľmi náhle odišli z tejto časnosti. Je to neraz nepochopiteľné, ale jedno memento z 

toho vyplýva a to je to, že sa nemôžeme spoliehať na to – som ešte pomerne mladý, mne sa 

nič nemôže stať. Mám ešte život pred sebou. Ukazuje sa, že nie... Ten deň môže prísť aj 

veľmi skoro, alebo predčasne, keď sme s tým vôbec nerátali. 

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

ochotné sestry a niektorí bratia, ktorým patrí úprimná vďaka za ich službu. Je to služba, 

ktorá si vyžaduje prípravu, ale aj samotné zvládnutie pri smutných chvíľach, keď rodina je 

pri zosnulom. Určite majú zmysel tieto pobožnosti, lebo aj cez takéto príležitosti môže Pán 

Boh konať. 

 Miesto pohrebov: v jednom prípade kostol, inak Dom smútku. 

ROK evanjelické krížne spolu 

2017 2 2 4 

2018 0 4 4 
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POHREBY – Tabuľka č. 7 

ROK muži ženy deti spolu 

2017 9 7 1 17 

2018 8 8 0 16 

 

8. BIBLICKÁ A VNÚTROMISIJNÁ PRÁCA V ZBORE 
     sa vykonáva pravidelne s výnimkou letných prázdnin. To, čo nás trápi je, že ľudia si zvykli 

svoj kresťanský život limitovať len na účasť v rámci služieb Božích v nedeľu, raz za čas, alebo 

iba jeden krát do roka. Biblická a vnútromisijná práca je v cirkevnom zbore veľmi podstatná 

a dôležitá. Bez tejto práce by bol duchovný život podstatne ochudobnený. Chcem apelovať 

najmä na našich presbyterov, aby boli príkladmi aj pre iných bratov a sestry a rodiny v zapájaní 

sa do biblickej a vnútronisijnej práce nielen svojou účasťou, ale aj svojimi podnetmi. Je tu 

príležitosť stredtýždňových biblických hodín pred dospelých, na ktorých sa preberajú či už 

výklady biblických kníh, alebo iné témy. Ale aj samozrejme aj ďalších duchovných aktivít, 

ktoré nerobíme do kvantity, ale do kvality. Už si mohli aj viacerí všimnúť, že tu máme počas 

roka vzácnych hostí, ktorí nielenže k nám prišli, ale nás obohatili duchovne v tej oblasti, 

v ktorej slúžia. Našou víziou je, aby sme čo najviac ľudí zapojili do duchovného života. Aby 

ste vedeli, je pre nás pripravený duchovný program, ktorý nás môže obohatiť. Možnosť sa 

stretnúť s bratmi a sestrami a tvoriť spoločenstvo, cez ktoré môžeme prijať Božie požehnanie. 

Netreba sa vyhýbať takýmto spoločným duchovným aktivitám a využiť ich na osobný rast viery 

a budovanie svojho spoločenstva. Lebo aj svojou účasťou dávam najavo, že mi na živote svojho 

CZ záleží. Porozmýšľajte, či sa nedá si zorganizovať čas tak, aby sme si našli svoje stále miesto 

vo svojom vlastnom cirkevnom zbore.  

 

I. Biblické hodiny pre dospelých:  
 obsah: Zjavenie Jána 7 – 22; 1 Kor 1,10 - 13.   

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

 čas: 18:00h. 

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

 v r. 2018 viedli biblické hodiny: Z. Kubačková – námestná farárka,  Mgr. Ľ. Kubačka – zb. 

farár. 

 

II. Biblické hodiny pre mládež:  
 obsah: Kniha Kazateľ. 

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

modlitebná chvíľa. 

 som vďačný Pánu Bohu, že máme z mládeže aj v presbyterstve mladých ľudí, ktorí chcú 

slúžiť. Nie je to samozrejmosť v iných CZ. Bude to aj tým, že sa našej mládeži dlhodobo 

venujeme, vedia, že majú pre seba vyhradený čas a miesto. 

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

 miesto: v zimnom čase zasadačka farského úradu – v letnom čase v Zborovom dome v Soli. 

 

III. Biblické hodiny pre dorast: 
 obsah: 1 Kniha Mojžišova.  

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

spoločné modlitby, rôzne hry. 

 chcem vyjadriť vďačnosť voči Pánu Bohu, že si opäť na doraste našli viacerí svoje miesto 

a tak môžeme tvoriť spoločenstvo dorastu. 

 vedie zborový farár, niekedy i niektorí členovia mládeže. 

 čas: každý piatok o 18:00h. počas školského roku. 
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 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. 2018 v priamom televíznom prenose na RTVS 1; počas veľkonočných, 

svätodušných, vianočných slávností, na Zborových dňoch, na stretnutí spevokolov ŠZS, na 

adventnom koncerte vo Vranove. Spolu 16 vystúpení. Počet nácvikov: 42. 

 

V. Pôstny modlitebný týždeň, 19. – 22. 3.  2018: 
 19. 3. 2018 – kostol Zámutov: 18:00h. –  L 22,31-34 – Z. Kubačková; 

 20. 3. 2018 – kostol Hlinné: 17:00h. – Mt 17,1-9 – Z. Kubačková; 

 21. 3. 2018 – kostol Soľ: 18:00h. – J 18,28-40 – Ľ. Kubačka; 

 22. 3. 2018 – kostol Čaklov: 18:00h. – Mk 15,16-20  – Ľ. Kubačka. 

 

VI. Zborová práca s deťmi: 
 

A/  Korčuľovanie detí detských besiedok: 20. 1. 2018 

     V STD Aréne vo Vranove sa stretli besiedkári zo Soli i Čaklova. Aj takouto príležitosťou 

sme vytvorili možnosť venovať sa našim deťom z CZ. 

 

B) Deň detí: 3. 6. 2018: 

     bolo v nedeľu o 15:00h. – 17:00h. v Zborovom dome v Soli pri príležitosti dňa detí toto 

stretnutie. Toto stretnutie viedla s. farárka Z. Kubačková. Okrem témy – zamyslenia nad Božím 

slovom bol pripravený zaujímavý program…         

 

C) Detský biblický tábor: 2. – 5. 7. 2018: 

     konal sa v dňoch v areáli Zborového domu. Téma: Objavy, ktoré zmenili svet. Jednotlivé 

dni  sme sa zaoberali významnými objaviteľmi, vedcami, umelcami, jednoducho ľuďmi, ktorí 

obohatili ľudský svet o dôležité objavy alebo umenie. Vždy sme našli spojitosť s vierou a tým, 

čo nielen im, ale aj nám dáva Pán Boh. Deti sa učili priliehavé biblické verše. Zaujímavé boli 

aj animované príbehy, ktoré znázorňovali život týchto objaviteľov. Súčasťou tábora boli spev, 

modlitby, Božie slovo, ale aj rôzne aktivity, hry, súťaže, tvorivé dielne.  

Krištof Columbus – schopnosť plaviť sa a využívať rôzne vodné dopravné prostriedky. Plavby 

apoštola Pavla.  

Leonardo da Vinci – dar maľby, využitie v cirkevnej oblasti – oltárne obrazy, oltárny obraz 

v Soli; ako vyzeral Pán Ježiš a prečo nemáme Jeho skutočnú podobizeň? 

Galileo Galilei – túžba spoznať Bohom stvorený svet, nachádzať jeho tajomstvá; počiatkom 

múdrosti je však bázeň pred Hospodinom 

Ludwig van Beethoven – dar hudby, hudobné nástroje v biblii; dar oslavovať Pána Boha 

hudbou a spevom 

Louis Pasteur – dar liečiť pochádza od Boha; rôzne lekárske nástroje; postup pri ošetrení; lieči 

a uzdravuje Pán Ježiš 

Thomas Alva Edison – žiarovka a svetlo; zdroje svetla; Ježiš Kristus ako Svetlo sveta a života 

Alexander Graham Bell – telefón; ako sa medzi sebou dorozumievame? Modlitba ako 

prostriedok dorozumievania a komunikácie s Pánom Bohom 

Bratia Wrightovci,- prvé lietadlo; rôzne letecké dopravné prostriedky; my sa do neba dostaneme 

skrze vieru v Pána Ježiša Krista. Tábor pripravila Z. Kubačková spolu s tímom pomocníkov. 

Obed zabezpečila firma JS catering Čaklov. Zúčastnilo sa 35 detí. 
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D/ Adventné stretnutie detí – 7. 12. 2018: 

     sa uskutočnilo o 17:00h. v Zborovom dome v Soli. Tento večierok pripravila a viedla s. 

farárka Z. Kubačková. Témou večierka boli slová z evanjelia podľa Jána 8,12: “Ja som svetlo 

sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.” Spievali sa piesne 

detské i mládežnícke. V rámci programu boli rôzne zaujímavé aktivity, hry, i výroba 

vianočných pozdravov. Na záver prišiel i Mikuláš s čertom… 

 

VII. Zborová práca s dorastom a mládežou: 
(1) Biblický tábor pre dorast a mládež  11. – 16. 7.  2018: 

     bol v Zborovom dome v Soli. Tohtoročný program bol o to zaujímavý, že každý večer bola 

prítomná iná kresťanská kapela, ktorá hrala a spievala. Program “stanovačky” bol pestrý: rôzne 

aktivity, šport, mega – hra, opekačka, a mnohé iné… V nedeľu mládežníci spievali v rámci 

služieb Božích pieseň, večer br. zborový farár  prislúžil mládežníkom Večeru Pánovu so 

spoveďou. Ďakujeme všetkým mládežníkom, ktorí pomohli pri príprave i organizácii 

“stanovačky”. 

(2) Vianočná dorast -  mládež – 28. 12. 2018: 

      sa konala v Zborovom dome v Soli. Prvoradým bol duchovný program s piesňami. 

Programom boli i rôzne zaujímavé hry a aktivity a nakoniec vzájomné obdarovanie sa 

darčekmi.  

 

VIII. Zborová práca so ženami: 
 

(1) Stretnutie žien – 18. 3. 2018: 

     sa už tradične konalo v rámci  MDŽ o 15:00h. v Zborovom dome v Soli. Témou na stretnutí 

poslúžila s. farárka Z. Kubačková, ktorá priblížila život a dielo Lutherovej manželky Kataríny 

von Bora. V rámci stretnutia pozdravila i s. dozorkyňa V. Ďorďovičová. Br. zb. farár pozdravil 

prítomné sestry, prihovoril sa. Po skončení oficiálnej časti bolo pre ženy pripravené 

občerstvenie.   

(2) Spoločenstvo žien: 

 26. 3. 2018 – 18:00h. -  Zborový dom Soľ 

Téma: Ježiš priniesol pokoj do života...  

Aktivita - zdobenie vajíčok lakom; (účasť 5 žien) 

 26. 11. 2018 – 18:00h. – Zborový dom Soľ 
Téma: Čo je skutočná vianočná radosť... 

Aktivita: Výroba adventných vencov; (účasť 12 žien) 

 

(3) Pečenie vianočných oblátok v CZ: 

     Aj v r. 2018 naše ochotné sestry napiekli oblátky pre všetkých členov CZ, za čo im úprimne 

ďakujeme. Osobitne chcem poďakovať sestrám zo Soli, ktoré napiekli oblátky aj pre kňazov 

ŠZS i sestrám z Čaklova, ktoré promptne napiekli oblátky pre filiálku Hlinné.  Ďakujeme 

deťom i mládeži za distribúciu oblátok do domácností. Úprimne ďakujeme všetkým rodinám, 

bratom a sestrám za milodary. 

 

IX. Túra – 26. 6. 2018: 
     sa organizovala v rámci duchovného plánu aktivít na r. 2018  na chatu na Zlatníku. Zraz bol 

za obcou Rudlov – Hájenky o 08.30h. Odtiaľ po modlitbe br. farára sme išli cez les až na chatu, 

kde nás už čakali ochotní a srdeční bratia a sestry zo Zlatníka, ktorí uvarili chutný guľáš, 

napiekli zákusky. Prežili sme vďaka Pánu Bohu požehnané chvíle aj pri vzájomných 

rozhovoroch… 

 

X. Zborové dni – 31. 8. – 2. 9. 2018: 
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     mottom tohtoročných zborových dní bol Ž 42,2: “Ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, 

tak dychtí moja duša po Tebe, ó Bože!” V piatok bol misijný večer pre dorast a mládež. V 

rámci programu hrala a spievala kapela Prázdny kríž, duchovné slovo na Ž 42,2 mal br. farár z 

CZ Chmeľov Tomáš Valašík. Po skončení duchovného programu bolo pripravené pre dorast a 

mládež občerstvenie v Zborovom dome. V sobotu poobede bolo oficiálne otvorenie zborových 

dní. Po otvorení zborových dní nasledovala hlavná téma: Služby Božie a ich liturgické 

časti, ktorú mal br. farár Jozef Benka. Paralelne prebiehal program pre deti s témou, hrami a 

rôznymi aktivitami. Po prednáške bola spoločná grilovačka. Po grilovačke nasledoval koncert 

MIRIAM KAISER TRIO – Tanec strún… Sobotňajší program sme ukončili s modlitbou a 

požehnaním s. farárky. V nedeľu boli slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou i s 

požehnaním detí, žiakov, študentov, učiteľov pred začiatkom nového šk. roku. Slúžili zb. farár 

Ľ. Kubačka, s. farárka Z. Kubačková. Kazateľkou bola rodáčka s CZ Viera Zaťková – 

Pališinová, nám. farárka v CZ Švábovce na Ž 42,2. Spolu s ňou prišli i bratia a sestry zo 

Šváboviec. V rámci programu služieb Božích hrala kapela Prázdny kríž, piesne z ES boli 

doprevádzané nielen organom, na  ktorom hral br. kantor Michal Jenčo – ale i husľami, na 

ktorých hrala s. Danka Sotáková z Merníka; vystúpil spevokol z CZ Švábovce, prihovoril sa br. 

dozorca i zároveň starosta obce Švábovce Ján Mlynár; vystúpil zborový spevokol, spievali deti 

z CZ i 4 dievčatá. S. farárka udelila požehnanie pred začiatkom nového šk. roku. V závere 

zborových dní sa prihovorila s. dozorkyňa V. Ďorďovičová i br. zb. farár. Po skončení služieb 

Božích bol spoločný obed pre všetkých zúčastnených v susednej ZŠ. Na službách Božích bolo 

prítomných 260 bratov a sestier. VĎAKA PÁNU BOHU ZA JEHO POŽEHNANIE POČAS 

ZBOROVÝCH DNÍ 2018… 

 

XI. Zborová práca so staršími: 
A) Stretnutie ľudí v dôchodkovom veku – 18. 11. 2018: 

     sa konalo  o 15:00h. v Zborovom dome v Soli. Stretnutie viedla s. farárka Z. Kubačková, 

ktorá sa k starším prihovorila na základe evanjeliového textu o Simeonovi a Anne. S. dozorkyňa 

V. Ďorďovičová predniesla báseň, br. farár sprevádzal na organe spev piesní, po téme sa 

pomodlil a udelil apoštolské požehnanie. Po  duchovnej časti bolo pripravené malé 

občerstvenie.      

 

 

XII. Adventný koncert – 16. 12. 2018: 
     sa konal v 3. adventnú nedeľu o 15:30h. v kostole v Soli. Bol to organový koncert, na organe 

hral MgA. Janko Siroma, PhD. Moderovala s. farárka Z. Kubačková. Zamyslenie nad Božím 

slovom mal zborový farár. 

 

XIII. Hudobná skupina – Prázdny kríž:  
     sa vďaka Bohu v roku 2018 stretávala na hudobných skúškach v nahrávacom štúdiu BieM 

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

Stanovačka, Sobáše...) alebo mimozborových (Stretnutie žien Pozdišovce, Stretnutie mamičiek 

Prešov, Stretnutie mužov a žien Bystré, Zborové dni Hankovce, Zborový deň Giraltovce). 

K Veľkej Noci 2018 kapela nahrala videoklip k novej piesni Na kríži, ktorý je dostupný na 

youtube. Túto pieseň kapela prezentovala aj na televíznych službách Božích, vysielaných v 

RTVS vo februári 2018. 

     Zúčastnila sa na viacerých hudobných kresťanských aj nekresťanských podujatiach, na 

ktorých jej členovia čerpali duchovne aj hudobne. Kapela je veľmi vďačná ev. a. v. cirkevnému 

zboru v Soli za poskytnutie Zborového domu na uskladnenie aparatúry a za to, že ju podporuje 

v rôznych oblastiach. Aj vďaka tomu môžu rásť na poli duchovnom, ako aj na poli hudobnom. 

Všetkých vás prosia 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 nich premieňať ešte 
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mnohé ľudské srdcia... Hudobná skupina Prázdny kríž túži pokračovať v ceste za Pánom 

Ježišom aj v roku 2019 a hrať a spievať 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 2018, okrem letných prázdnin. 

 Soľ: 39 x; Čaklov: 20 x. 

 obsah: Soľ: Dokončenie témy Martin Luther a reformácia; Viera všeobecná kresťanská;   

                   biblické príbehy, nácvik vianočného, veľkonočného programu. 

           Čaklov: biblické vrchy; podobenstvá, tvorivé dielne, nácvik programu. 

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

 deti z detských besiedok vystupujú aj v rámci služieb Božích. Deti vystupovali aj 

v Hlinnom i v Zámutove. 

 vyučujúci: Soľ – Z. Kubačková – námestná farárka; Čaklov – Klaudia Jakubová. 

 pravidelná účasť detí na detských besiedkach: Soľ: 10 detí; Čaklov: 7 detí. 

 

B/ ŠKOLSKÁ NÁBOŽENSKÁ VÝUČBA: 
 výučba náboženstva prebiehala v r. 2018 na základných školách: Zámutov, Soľ. Vyučovalo sa 

podľa učebných osnov. Na ZŠ vyučovala: Mgr. Zuzana Kubačková – námestná farárka. 

Tabuľky č. 9 – 10 

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 Poče

t 

účasť  

2017 64 19 37 16 29 8 52 31 2 12 1 19 

2018 59 17 35 18 30 7 51 35 2 10 1 19  

  

Školský 

rok 

Základná škola Stupeň Počet 

žiakov 

Spolu Čas vyučovania 

2017/2018 ZŠ SOĽ 

 

 

I. stupeň 

 

0   

II. stupeň 

 

9 9 Št:  13:30 – 14:10h. 

ZŠ ZÁMUTOV 

 

I. stupeň 8  

 

 

II. stupeň 5 13 St:  12:35 – 13:20h. 

 
           V šk. r. 2017/2018 sa na ZŠ – 

Soľ, Zámutov vyučuje spolu 22 žiakov.  
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10. ČINNOSŤ PRESBYTERSTVA 
     Zborové presbyterstvo v r. 2018 rozhodovalo o operatívnych a neodkladných duchovných, 

organizačných a hospodárskych záležitostiach, riešilo úlohy, ktorými ho poveril zborový 

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

pristupovali k návrhom, a ponúkali rozumné riešenia. 

o POČET PRESBYTEROV: 46; – 27 mužov; 19 žien.  

o NÁHRADNÍ PRESBYTERI: 3; – 2 muži; 1 žena. 

o POČET ZASADNUTÍ: 5. 

o OBSAH ZASADNUTÍ: 

 5. 2. 2018 – 18:00h.; Zborový dom Soľ – výročné zborové presbyterstvo, programom 

zasadnutia  bola kňazská správa o živote a práci CZ za rok 2017; plán duchovných aktivít 

na r. 2018; správa o hospodárení za rok 2017; zápisnica z revízie a kontroly hospodárskeho 

výboru; zápisnica z kontroly inventárnej komisie; návrh rozpočtu na rok 2018; príprava 

volieb funkcionárov – presbyterov; televízne služby Božie; žiadosť o odkúpenie pozemku; 

rôzne – diskusia. Účasť presbyterov: 33. 

 9. 4. 2018 – 18:00h.; Zborový dom Soľ – program: činnosť a fungovanie presbyterstva; 

hospodárske záležitosti pre r. 2018; ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov 

v Čaklove; žiadosť o odpredaj pozemkov; rôzne - diskusia. Účasť presbyterov: 41. 

 31. 5. 2018 – 18:00h.; Zborový dom Soľ – program: príprava zborových dni 2018; 20. 

výročie pamiatky posvätenia chrámu a Zborového domu; novelizácia zborového štatútu; 

hospodárske záležitosti pre r. 2018; prenájom budovy v Čaklove; rôzne – diskusia. Účasť 

presbyterov: 36. 

 10. 7. 2018 – 18:00h.; Zborový dom Soľ – program: zmluva o nájme nebytových 

priestorov v Čaklove: zmluva uzatvorená na 4 roky s Obcou Čaklov, mesačný nájom 300,00 

€, rôzne – diskusia. Účasť presbyterov: 38. 

 29. 10.  2018 – 18:00h.; Zborový dom Soľ – program: novelizácia zborového štatútu; 

hospodárske záležitosti pre r. 2018, poistenie majetku; schválenie podpisových vzorov; 

schválenie inventárnej komisie; rôzne – diskusia. Účasť presbyterov: 40. 
 

11. ČINNOSŤ VNÚTROMISIJNÉHO A HOSPODÁRSKEHO VÝBORU 
 

Vnútromisijný výbor: 

 29. 1. 2018 – 17:00h. – zasadačka farského úradu Soľ; 

Program: hodnotenie duchovných aktivít v r. 2017; príprava a návrhy na duchovný plán na r. 

2018. Účasť: 8 z 12 členov. 

 

Hospodársky výbor: 

 29. 1. 2018 – 18:30h. – zasadačka farského úradu Soľ; 

Školský 

rok 

Základná škola Stupeň Počet 

žiakov 

Spolu Čas vyučovania 

2018/2019 ZŠ SOĽ 

 

 

I. stupeň 2   

II. stupeň 6 8 Po: 12:35 – 13:20h. 

ZŠ ZÁMUTOV 

 

 

I. stupeň 

 

5   

II. stupeň 6 11 St: 12:35 – 13:20h. 

 

V šk. r. 2018/2019 sa na ZŠ – Soľ, Zámutov vyučuje spolu 19 žiakov. 
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Program: kontrolovanie, revízia účtovných dokladov za štvrtý kvartál r. 2017, 

prerozdeľovali sa spoločné výdavky, zostavoval sa rozpočet na r. 2018, diskusia k 

hospodárskym záležitostiam CZ. Účasť: 9 z 12 členov . 

 17. 5. 2018 – 18:00h. – zasadačka farského úradu Soľ; 

Program: kontrola pokladničných dokladov za prvé 3 mesiace r. 2018, rozdelenie spoločných 

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

 10. 7. 2018 – 18:00h. – zasadačka farského úradu Soľ; 

Program: kontrola účtovných dokladov za druhý kvartál r. 2018, rozdelenie spoločných 

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

 22. 10. 2018 – 18:00h. – zasadačka farského úradu Soľ; 

Program: kontrola účtovných dokladov za tretí kvartál r. 2018; rozdelenie spoločných 

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

12. MIMORIADNE PRÍLEŽITOSTI V ZBORE 
       

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

 

I. Televízne služby Božie v priamom prenose na RTVS 1 – 18. 2. 2018: 
     sa konali v chráme Božom v Soli v 1. pôstnu nedeľu. V úvode služieb Božích vystúpil s 

piesňou zborový spevokol pod vedením zb. farára Ľ. Kubačku, úvodné oslovenie mala s. 

farárka Z. Kubačková.  Spievali sa piesne: 80; 85; 83; 110; A – 30. Liturgovali zb. farár a s. 

farárka. Kazateľom bol zb. farár – konsenior Ľ. Kubačka. V programe vystúpila kapela Prázdny 

kríž, dievčatá Rebeka Kubačková, Diana Grácová, Nina Mrusková a Timea Kmecová s piesňou 

– doprovod klavír Zuzana Kentošová, flauta Lea Kubačková;  prihovorila sa s. dozorkyňa V. 

Ďorďovičová. Kantoroval Michal Jenčo. 

 

 

II. Ekumenická bohoslužba – 11. 3. 2018:  
     bola za účastí troch kresťanských cirkví evanjelickej, rímsko a gréckokatolíckej – v ev. 

kostole v Zámutove o 15:00h. Za evanjelickú cirkev Ľ. Kubačka – zb. farár; za rímsko katolícku 

cirkev farár Albín Senaj, za grécko katolícku cirkev farár Mikuláš Tatar. 

 

III. Posledná rozlúčka s bratom kantorom Štefanom Kopkom – 25. 3. 2018: 
     sa konala o 13:00h. v ev. a. v. kostole v Soli. Liturgovali Ľ. Kubačka a Z. Kubačková. 

Pohrebnú kázeň mal br. zborový farár. Smútiace spoločenstvo pozdravila s. dozorkyňa V. 

Ďorďovičová. 

 

IV. Duchovná pieseň – seniorátne kolo – 7. 4. 2018: 
     prebiehalo v Zborovom dome v Soli konalo seniorátne kolo Šarišsko – zemplínskeho 

seniorátu súťaže Duchovná pieseň. Tento rok sa do súťaže prihlásilo 17 detí zo štyroch CZ 

seniorátu (Bystré, Hanušovce nad Topľou, Chmeľov a Soľ). V porovnaní s minulým rokom je 

to takmer 100% nárast účastníkov. Deti - spolu s ich korepetítormi, rodičmi a starými rodičmi, 

ktorí doprevádzali svoje deti či vnúčatá, na úvod privítala vedúca sekcie cirkevnej hudby VMV 

ŠZS Zuzana Kubačková. Biblickým slovom a modlitbou poslúžil konsenior Marek Cingeľ. 

Súťažiacich hodnotila trojčlenná porota v zložení - Anna Chmeľovská, konsenior Ľuboš 

Kubačka a konsenior Marek Cingeľ. Prihlásené deti súťažili v troch kategóriách.     

     V nesúťažnej kategórii Materských škôl vystúpili dve dievčatá. Porota súťažiacich hodnotila 

takto: 

1.kategória: 

Zlaté pásmo – nebolo udelené 

Strieborné pásmo – Ema Jurková, Anastázia Novotná 
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Bronzové pásmo – Petronela Kaňuková 

 

2.kategória: 

Zlaté pásmo – Nina Lukáčová, Tania Jimenez Palková 

Strieborné pásmo – Lea Kubačková 

Bronzové pásmo – Grétka Grácová, Nina Majerníková 

 

3.kategória: 

Zlaté pásmo – Rebeka Kubačková 

Strieborné pásmo – nebolo udelené 

Bronzové pásmo – Diana Grácová 

 

     Všetky súťažiace dostali diplomy od VMV ŠZS a knihy. Víťazky v zlatom pásme, ako 

reprezentantky seniorátu, postupujú na celoslovenské kolo tejto súťaže, ktorá sa bude konať 

v Martine 4. mája 2018.  

 

V. Duchovná pieseň – celocirkevné kolo – 4. 5. 2018: 
    sa konalo v aule Biblickej školy v Martine. Duchovná pieseň sa konala v štyroch 

kategóriách, do ktorých boli deti rozdelené podľa veku. Celkovo sa na nej zúčastnilo 36 

súťažiacich – víťazov školských a seniorálnych kôl. Z nášho CZ sa tejto súťaže zúčastnila 

Rebeka Kubačková, ktorá získala v 3. kategórii strieborné pásmo. 

 

VI. Úvod zborových funkcionárov a presbyterov – 6. 5. 2018: 
     bol v 5. nedeľu po Veľkej noci sa v rámci služieb Božích v ev. a. v. kostole v Soli. Úvod 

vykonal podľa chrámovej agendy ECAV zborový farár – konsenior ŠZS Ľ. Kubačka. 

VII. Prezentácia knihy „Vy ste soľ zeme“ vo vranovskej knižnici – 23. 5. 2018: 
     sa konala o 16:00h. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove sa konala prezentácia knihy 

“Vy ste soľ zeme”. Túto prezentáciu mala autorka knihy Mgr. Zuzana Kubačková. Okrem 

prezentácie, bol na Rádiu Regina Východ 7. júna 2018 11.18h. odvysielaný rozhovor s 

autorkou knihy. 

 

VIII.  Stretnutie konfirmandov po 50. r. – 17. 6. 2018: 
     sa uskutočnilo v 3. nedeľu po Svätej Trojici v chráme Božom v Soli. Stretnutie začalo 

službami Božími s Večerou Pánovou – so spoveďou. K jubilejným konfirmandom sa na základe 

podobenstva o stratenej ovci prihovoril zb. farár Ľ. Kubačka. Za jubilejných konfirmandov sa 

prihovoril br. Jozef Oráč. Jubilejných konfirmandov pozdravila s. dozorkyňa V. Ďorďovičová. 

Po skončení služieb Božích stretnutie pokračovalo pri slávnostnom obede, vo vzájomných 

rozhovoroch a požehnane strávených chvíľ… 

 

IX. 20. výročie od posvätenia kostola a Zborového domu v Soli – 26. 8. 2018: 
     v 13. nedeľu po Svätej Trojici v našom cirkevnom zbore sme si pripomenuli 20. výročie od 

posvätenia rozšírenia – rekonštrukcie kostola v Soli a postavenie Zborového domu. Pri tejto 

príležitosti bol zrekonštruovaný oltárny priestor a najmä vyrobená  a posvätená nová 

krstiteľnica, ktorú navrhol architekt Marián Ferjo aj sa prihovoril. V rámci slávnostných služieb 

Božích kazateľom bol br. emeritný generálny biskup Július Filo, ktorý novú krstiteľnicu 

posvätil. Na úvod služieb Božích sa prihovorila s. zborová dozorkyňa V. Ďorďovičová, 

liturgovali zb. farár Ľ. Kubačka, s. farárka Z. Kubačková i s. farárka Helena Benková. S. 

kaplánka priblížila históriu stavby kostola i Zb. domu, vystúpil zborový spevokol, dievčatá z 

CZ (Diana Grácová, Nina Mrusková, Rebeka Kubačková), na organe hrala s. Eva Hajníková a 

na flaute hrala Lea Kubačková. Vďaka Pánu Bohu… 
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X.  Zborový zájazd – Banská Štiavnica – 20. a 21. 10. 2018: 
     sa organizoval na dva dni. V sobotu sme mali možnosť vidieť Banské múzeum v prírode. 

Po obede sme navštívili Nový zámok, banskoštiavnický betlehem a nakoniec sme mali 

prehliadku mesta so sprievodcom. V nedeľu ráno sme si pozreli Starý zámok, odkiaľ sme sa 

presunuli do evanjelického kostola na služby Božie. Po skončení služieb Božích sme sa išli na 

počúvadlianske jazero do reštaurácie, ktorú vlastní zborová dozorkyňa CZ Banská Štiavnica, 

kde nás milo a vrúcne prijala a porozprávala nám o ich cirkevnom zbore. Po obede sme cestovali 

domov. Vďaka Pánu Bohu za požehnané chvíle, ktoré sme mohli ako spoločenstvo prežiť na 

zborovom zájazde. 

 

XI. Kňazská Večera Pánova so spoveďou – 9. 12. 2018: 
     bola v matkocirkevnom chráme Božom v Soli o 16:00h. Kňazov ŠZS s ich rodina v úvode 

pozdravila s. dozorkyňa V. Ďorďovičová. Spovedný príhovor k Večeri Pánovej mal Ľ. Kubačka 

– konsenior ŠZS. Liturgovala s. farárka Z. Kubačková. Po skončení Večere Pánovej prítomných 

pozdravil a prihovoril sa Mgr. Marián Čop – biskup v ČR. 

 

XII. Seniorátny volejbalový a futbalový turnaj ŠZS – 2018:  
     Volejbalový turnaj sa konal v CZ ECAV Giraltovce. Zúčastnili sa ho i naši mládežníci, ktorí 

na tomto turnaji získali 2. miesto. Futbalový turnaj sa konal v CZ Vyšný Žipov, na ktorom sa 

mládežníci umiestnili na 3. mieste.  

 

XIII.  Návštevy a účasti na jednotlivých podujatiach, iné aktivity: 
a/ účasť presbyterov stretnutí presbyterov ŠZS – Podlipníky; 

b/ účasť na seniorálnom konvente ŠZS ECAV – 24. 3. 2018 – Harhaj: Predsedníctvo CZ spolu    

     s 4 delegátmi, (V. Nemcová, A. Demčáková, S. Michalik, B. Žipaj); 

c/ účasť mládežníkov na sen. volejbalovom (2. Miesto) a futbalovom  turnaji, (1. miesto); 

d/ účasť mládežníkov na semfeste v Lenke; 

e/ účasť detí na Dávidovej harfe v Hanušovciach; 

f/  účasť členov CZ  na Misijných dňoch VD ECAV; 

g/ účasť členov CZ na Dištriktuálnom dni VD ECAV;  

h/ účasť bratov a sestier na stretnutí mužov a žien ŠZS v Bystrom; 

i/ účasť bratov a sestier na evanjelizačnom stretnutí ŠZS v Mokroluhu; 

j/ účasť členov CZ na stretnutí spevokolov ŠZS vo Vranove i v Chmeľove; 

 

13. PASTORÁLNA ČINNOSŤ 
- v r. 2018 bola vykonávaná v rámci možností, keďže vnútromisijná práca v cirkevnom zbore 

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

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

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

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

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

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

mohli vyznať všetko s čím zápasia. 

 

14. MIMOZBOROVÁ ČINNOSŤ ZB. FARÁRA A NÁM. FARÁRKY 
 zborový farár: konsenior ŠZS, delegát na dištriktuálny konvent VD ECAV;  náhradný sudca 

generálneho súdu. 

 námestná farárka: školská dekanka ŠZS; vedúca sekcie pre spevokoly ŠZS; členka VMV 

ŠZS; seniorálna koordinátorka súťaže „Duchovná pieseň“. 
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15. EVANJELICKÁ TLAČ 
 na farský úrad sa odoberá: Evanjelický posol spod Tatier, Evanjelický východ. 

 1x bol vydaný zborový časopis k Vianociam 2018: 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 do nej pribúdajú nové knihy. 

 zborovú kroniku vedie Z. Kubačková – nám. farárka. 

 inventár zboru je kontrolovaný inventárnou komisiou, ktorá na výročnom presbyterstve 

podáva správu o kontrole s návrhom na schválenie zborovým presbyterstvom.  

 

17. POČET ČLENOV V CIRKEVNOM ZBORE K 31. 12. 2018: 1070. 
 Soľ: 386  

 Čaklov: 337  

 Zámutov: 167  

 Hlinné: 128 

 Zlatník: 26 

 Jastrabie: 24 

 Rudlov: 2 

 

18.  PLÁN DUCHOVNÝCH AKTIVÍT NA R. 2019: 
 

1. STRETNUTIE ŽIEN – (17. 3. 2019 – 15:00h. – Zb. dom Soľ) 

2. PÔSTNY MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ (8.4.– 11.4.2019 – kostol) 

3. TÚRA – (25.5. 2019) 

4. STRETNUTIE KONFIRMANDOV PO 50r. – (26. 5. 2019 – kostol Soľ) 

5. KONFIRMÁCIA – (2.6.2019 – kostol Soľ) 

6. DEŇ DETÍ A DORASTU – (7. 6. 2019 – Soľ) 

7. BIBLICKÝ TÁBOR PRE DETI – (7/2019 – Zb. dom Soľ) 

8. BIBLICKÝ TÁBOR PRE DORAST A MLÁDEŽ – (7/2019 – Zb. dom Soľ) 

9. ZBOROVÉ DNI – (30.8. - 1. 9. 2019 – Soľ) 

10. ZBOROVÝ ZÁJAZD – (ORAVA  – 28. - 29. 9. 2019) 

11. STRETNUTIE SENIOROV – (13. 10. 2019 – kostol Soľ) 

12. ADVENTNÉ STRETNUTIE PRE DETI – DORAST (6. 12. 2019 – Zb. dom Soľ) 

13. ADVENTNÝ KONCERT – (22. 12. 2019 – kostol Soľ) 

 

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

