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I. DUCHOVNÝ ŽIVOT CZ V R. 2019 
 

1. BIBLICKÝ ÚVOD 
 

2 Kor 2,14 – 17: „Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi a na každom 

mieste nám dáva zjavovať vôňu svojho poznania. Lebo sme vôňou Kristovou Bohu aj medzi 

tými, ktorí sú na ceste k spaseniu, aj medzi tými, ktorí sú na ceste do zahynutia; týmto vôňou 

smrti na smrť, tamtým vôňou života na život. Ale kto je na to spôsobný? Lebo nie sme ako 

mnohí, ktorí si robia obchod zo slova Božieho, ale hovoríme z čistého srdca ako z Boha a 

pred Bohom v Kristovi.“ 

 

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

 

     Všeličím prechádzame vo svojich rodinách, v Cirkvi, v zbore, na Slovensku, vo svete. 

Radosť zo života často prekrývajú rôzne starosti, problémy, kauzy, egoizmus, rozličné tlaky. 

Presadzovanie názorov, ktoré sú zaobalené do rôznych skrytých úmyslov, na konci ktorých je 

získanie osobných záujmov.  

 

     Vytráca sa dôvera, snaha robiť veci spoločne, ťahať za jeden a ten istý koniec, obetovať sa 

pre spoločenstvo Cirkvi. Namiesto toho sa vnáša spochybňovanie, hovorenie neoverených 

informácii, faktov, poloprávd, očierňovanie. Vedomé narúčanie jednoty, na základe 

prispôsobených a vykonštruovaných tém v Cirkvi!  

 

     Cirkev nestojí na ľuďoch. Cirkev je Kristova! On jej dal zasľúbenie, ktoré platí – kým svet 

svetom bude, že ju nezničí žiadna ľudská a ani diabolská moc... 

 

     Bratia a sestry, apoštol Pavel mohol pred kresťanmi v korintskom cirkevnom zbore 

zhodnotiť svoju službu a napriek všetkým ťažkostiam, nedorozumeniam mohol konštatovať:  

1. VĎAKA BOHU, KTORÝ NÁM DÁVA TRIUMFOVAŤ V KRISTOVI... 
 

     Vykresľuje svoje úspešné pôsobenie ako účasť na Kristovom triumfálnom sprievode, ktorý 

mu Boh daroval – nie je to však jeho zásluha. Nemôžeme si ani my zakladať v cirkvi na ľuďoch 

a ich zásluhách, lebo to vedie k nejednote a rozdeľovaniu spoločenstva. Sme toho svedkami 

v Cirkvi, a vo veľmi malej miere aj v našom cirkevnom zbore. 

 

     V čom triumfálne víťazíme? Nie je to náhodou tak, že „triumfálne víťazíme“ v rozdeľovaní, 

nejednotnosti, závisti, intrigách, ohováraní, farizejstve či pokrytectve? Že triumfálne nesenie 

evanjelia sa mení na divadlo, ktoré tomuto svetu 21. storočia už nič nehovorí? 

 

     Nie je vôbec dôvod, aby sa takéto veci diali v Cirkvi. Lenže diabol nespí, ale koná dielo 

skazy! Čo je potrebné urobiť aj v našom spoločenstve cirkevného zboru, ale aj v Cirkvi – je žiť 

pre Krista. S Ním víťaziť. Zvestovať slovo Božie. Jasné, čisté, zrozumiteľné... Odzrkadľujúce 

sa na našom živote, i v živote Cirkvi. 

 

      Aj v minulom roku 2019 sme všetky sily a snahy sústredili na to, aby život zboru bol 

predovšetkým miestom, kde je Božie slovo, Kristus na prvom mieste. A nie ambície, či snahy 

vyniknúť, alebo zviditeľniť sa. Tam, kde sa žije podľa Božích pravidiel, vidieť aj Božie 

požehnanie. A to si plne uvedomujeme, sme za to Pánu Bohu vďační, čo všetko sme aj v minulý 

rok mohli zažiť a prežiť z Jeho milosti. 

 



4 

 

     Je potrebné konať aj naďalej to, k čomu nás Pán Boh povoláva. Pridŕžať sa Krista a vnímať, 

že IBA s Ním môžeme triumfovať. Preto aj my chceme dnes vyznať s apoštolom Pavlom: 

„vďaka Bohu, ktorý nám dáva triumfovať v Kristovi...“ Alebo aj inými slovami apoštola 

Pavla  povedané: „Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi 

Kristovi!“ (1K 15,57) 

 

2. BOH SA NÁM DÁVA V KRISTOVI POZNÁVAŤ... 

 

     Ide o poznanie Božieho konania v živote, utrpení, v obeti na kríži,  v Kristovom slávnom 

vzkriesení. Božie dielo spasenia nám ukazuje ako nás Boh miluje a čo Pán Boh v Kristovi pre 

nás vykonal.  

 

     Apoštol Pavel píše, že na každom mieste nám Boh dáva zjavovať vôňu svojho poznania. 

Túto vôňu by malo byť cítiť najmä v spoločenstve Cirkvi, cirkevného zboru, odkiaľ by sa táto 

vôňa mala šíriť ďalej.  

 

     Nebolo by správne, keby sme sa uzatvorili a vytvorili si spoločenstvo sami pre seba 

a uzavreli vôňu poznania Boha iným. Pretože načo by komu bola Cirkev, ktorá sa pozerá viac 

na seba ako na evanjelium a stratených okolo? 

 

     Často sme nudnými, nedôveryhodnými poslami evanjelia. Asi sme nepochopili jeho silu, 

alebo sa nás, aj keď sme ho už počuli, ešte nikdy nedotklo, alebo ho neberieme úplne vážne. 

Ťažko presvedčíme iných, keď sami nie sme presvedčení. 

      

3. SME VÔŇOU KRISTOVOU BOHU... 

 

     Apoštol Pavel píše: „Lebo sme vôňou Kristovou Bohu aj medzi tými, ktorí sú na ceste k 

spaseniu, aj medzi tými, ktorí sú na ceste do zahynutia...“ Biblia hovorí, že sme vôňou 

Kristovou. Vôňa evanjelia, ktorá sa šíri práve cez kresťanské svedectvo je vždy sladká, aj keď 

ju ľudia môžu prijať rôzne. Nakoniec sú len dva typy ľudí: tí, ktorí sú na ceste k spaseniu a tí, 

ktorí sú na ceste do zahynutia. 

 

     Pre tých druhých je svedectvo kresťanov vôňou smrti nie preto, že by samotná evanjeliová 

zvesť prinášala smrť, ale preto, že odmietaním životodarnej Božej milosti si neveriaci vyberajú 

smrť. Pre tých, ktorí prijímajú evanjelium Pána Ježiša stávajú sa vôňou Kristovou Bohu. 

 

     Aká vôňa sa šíri z našich kresťanských životov, z našich zborov, chrámov, Cirkvi? To vidieť 

v každom spoločenstve, na konkrétnych ľuďoch v Cirkvi, v cirkevnom zbore, kto akú vôňu 

šíri... 

  

     Lenže, ak ľudia nežijú každodenný život s Bohom a nie sú pri zdroji vône pravidelne: Aká 

sa môže z nich šíriť vôňa, keď často všetko vyprchá?! Ak niekto vstúpi medzi kresťanov, musí 

zavoňať dobré vzťahy, pravdu, lásku, prijatie, ochotu slúžiť, obetovať sa, pomôcť. Vtedy chce 

ochutnať a v takom spoločenstve ostať... Inak sa len obráti a ide preč.  

 

4. HOVORME Z ČISTÉHO SRDCA Z BOHA A PRED BOHOM V KRISTOVI... 

 

     Pavol poukazuje na falošných učiteľov, ktorí sa dostali do korintského zboru. Takíto ľudia 

sú sami o sebe neúprimní, samoľúbi, prezentovali sa zručne a presvedčivo, pričom ich cieľom 

bolo vymámiť peniaze od dôverčivých členov cirkvi. Apoštol Pavel naopak kázal evanjelium 

úprimne a zadarmo a snažil sa nebyť korintským veriacim nijako finančne na ťarchu. Výzvou 
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pre nás je, aby sme hovorili a konali z čistého srdca z Boha a pred Bohom v Kristovi. O to nech 

nám všetkým vždy ide. Lebo iba tak sa bude diať Božia vôľa a nie tá naša. 

 

     Milí konventuáli, bratia a sestry, aj dnes ako môžeme z Božieho slova prijať a ako 

spoločenstvo zboru vyznať: 1. VĎAKA BOHU, KTORÝ NÁM DÁVA TRIUMFOVAŤ 

V KRISTOVI; 2. BOH SA NÁM DÁVA V KRISTOVI POZNÁVAŤ; 3. SME VÔŇOU 

KRISTOVOU BOHU; 4. HOVORME Z ČISTÉHO SRDCA Z BOHA A PRED BOHOM 

V KRISTOVI... Amen. 

 

2. BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT 

 
      Je hlavnou súčasťou života nášho cirkevného zboru. Nie je to len o chodení do chrámu, ale 

predovšetkým o spoločenstve s Pánom, ktorý nás aj na základe Božieho prikázania pozýva 

zasvätiť nedeľný deň Jemu. 

     Som vďačný Pánu Bohu za ľudí, ktorí nechodia do chrámu z kresťanskej povinnosti, ale 

kvôli tomu, že chcú sviatočný deň spontánne zasvätiť Pánu Bohu. Máme v našich chrámoch aj 

celé rodiny od detí až po starých rodičov a keď to vidím, je to skutočne povzbudzujúce 

a motivujúce aj pre ostatných.  

     Iste si uvedomujem aj tú skutočnosť, že väčšina členov zboru nepríde už z ich osobných, či 

iných dôvodov. Aj to je prejav ich slobodného rozhodnutia. Pozývam aj ostatných členov 

cirkevného zboru, aby opäť obnovili spoločenstvo s Pánom Bohom, pretože chrámové dvere sú 

otvorené aj pre nich... 

      

PRÍPRAVA SLUŽIEB BOŽÍCH: 
     

     zborový farár i námestná farárka sa pripravujú zvlášť, od výberu predspevu, piesní, 

liturgických textov, kázňového textu, modlitieb, i celého stvárnenia služieb Božích.  

  

KÁZNE: 
      

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

podľa agendy ECAV určených pre konkrétnu nedeľu, či sviatok.  
 

SLUŽBA KANTOROV: 
      

     je skutočne zodpovedná, ich hra je na patričnej úrovni. Ďakujem kantorom Eve Hajníkovej, 

Rebeke Kubačkovej; Zuzane Kentošovej, Michalovi Jenčovi, ktorý odohral služby Božie 

v rámci slávnosti konfirmácie i v priamom prenose v Slovenskom rozhlase.  
 

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; Mgr. 

Štefan Gabčan – farár CZ Drienčany; Mgr. Terézia Gabčanová – farárka CZ Budikovany. 

     Čítane služby Božie v Hlinnom: Alexandra Jenčová. 
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V RÁMCI SLUŽIEB BOŽÍCH VYSTUPOVALI: 
 

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

(konfirmácia, 6. nedeľa po Svätej Trojici); zborový spevokol; skupina Prázdny kríž; v rámci 

zborových dní doprevádzala piesne na službách Božích na husliach s. Dana Sotáková z CZ 

Merník. 

 čítanie pašií: (Soľ) – Diana Grácová, Rebeka Kubačková, Liana Kmecová; (Čaklov) – 

Dominika Štofová, Klaudia Jakubová, Petra Jakubová, Ivana Jakubová; (Zámutov) – Radka 

Antolová; (Hlinné) – Martina Michalíková, Alexandra Jenčová. 

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

50 r.; jubileum zborového farára, Zborové dni; rozhlasové služby Božie). 

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

cirkevného zboru v roku 2019. 
 

BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT – SLUŽBY BOŽIE - Tabuľka č. 1 

3. SVIATOSTI 

A/ KRST SVÄTÝ: 

 
 v r. 2019 schválením novelizovaného zborového štatútu sa začala prisluhovať sviatosť 

Krstu svätého nielen v rámci, ale aj mimo služieb Božích.  

 miesto krstu: kostol.  

 

KRST SVÄTÝ - Tabuľka č. 2 

ROK Deti Dospelí Spolu 

chlapci dievčatá 

2018 3 6 0 9 

2019 2 8 0 10 

 

B/ VEČERA PÁNOVA: 

 
 sa prisluhovala v rámci služieb Božích a dva krát mimo 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. 

Mimo služieb Božích 7. nedeľa po Svätej Trojici (biblický tábor dorast - mládež); 4. 

adventná nedeľa.  

     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 

ROK HLAVNÉ NEŠPORNÉ RANNÉ PÔSTNE 

VEČIERNE 

ADVENTNÉ 

VEČIERNE 

VEČERNÉ DETSKÉ 

 

SPOLU Pôstny 

modlit. 

týž. 

 

2018 211 9 8 14 12 16 0 270 1 

2019 207 10 5 16 12 22 0 272 1 
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4. KONFIRMÁCIA 

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

 opäť vyzývam 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.  

 slávnosť konfirmácie bola 2. 6. 2019 – v nedeľu po Vstúpení. Konfirmandov pripravila 

a slávnostne konfirmovala nám. farárka Z. Kubačková. Konfirmovaných bolo 8 

konfirmandov – 2 chlapci a 6 dievčat.  

 od septembra 2019 máme v 1. ročníku konfirmačnej prípravy prihlásené dve 

katechuménky;  zo Soli: 1; z Čaklova: 1. 

  v 2. ročníku konfirmačnej prípravy: 15 konfirmandov;  9 chlapcov, 6 dievčat. Soľ: 7; 

Čaklov: 2; Zámutov: 4; Hlinné: 2. 

 

                                          KONFIRMÁCIA - Tabuľka č. 5 

ROK deti dospelí spolu 

chlapci dievčatá 

2018 2 4 0 6 

2019 2 6 0 8 

 

5. PRIHLÁSENÍ A ODHLÁSENÍ Z CIRKEVNÉHO ZBORU 
 

 PRIHLÁSENÍ DO CIRKEVNÉHO ZBORU: 2 členovia. 

 

 ODHLÁSENÍ Z CIRKEVNÉHO ZBORU: 22 členov kvôli zmene trvalého bydliska.    

Soľ (3); Čaklov (5); Zámutov: (14). 

 

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 

CZ ECAV MUŽI ŽENY SPOLU 

SOĽ 265 337 602 

ČAKLOV 143 224 367 

ZÁMUTOV 66 118 184 

HLINNÉ 66 70 136 
 

  

 

VEČERA PÁNOVA – Tabuľka č. 4 

   

ROK Chrám Nemocnica Domov 

dôchodcov 

Doma  

Spolu 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

2018 608 799 0 0 0 0 6 14 1427 

2019 540 749 0 0 0 5 2 3 1299 
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A/ SOBÁŠ: 
 

 v r. 2019 boli uzavreté 4 evanjelické a 4 krížne manželstvá.  

 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. 

 v r. 2019 bolo oproti r. 2018 o 4 sobáše viac. 

                                                        

SOBÁŠE - Tabuľka č. 6 

 

 

 

 

 

B/ POHREBY: 
 

 v r. 2019 bolo o 3 pohreby menej ako v r. 2018, ale narodených a pokrstených bolo tiež o 3 

menej ako pochovaných. 

 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, ktorou 

zmierňujú smútok a žiaľ.  

 Miesto pohrebov: Dom smútku. 

 

POHREBY – Tabuľka č. 7 

ROK muži ženy deti spolu 

2018 8 8 0 16 

2019 2 11 0 13 

 

8. BIBLICKÁ A VNÚTROMISIJNÁ PRÁCA V ZBORE 
 

     sa vykonáva pravidelne s výnimkou letných prázdnin.  

 

I. Biblické hodiny pre dospelých:  
 obsah: Modlitby v Biblii.   

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

 čas: 18:00h. 

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

 v r. 2019 viedli biblické hodiny: Z. Kubačková – nám. farárka,  Mgr. Ľ. Kubačka – zb. farár. 

 

II. Biblické hodiny pre mládež:  
 obsah: Kniha Kazateľ + témy zo života. 

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

modlitebná chvíľa. 

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

 miesto: zasadačka farského úradu v Soli. 

 

III. Biblické hodiny pre dorast: 
 obsah: 1 Mojžišova, témy zo života.  

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

spoločné modlitby, rôzne hry. 

ROK evanjelické krížne spolu 

2018 0 4 4 

2019 4 4 8 
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 vedie zborový farár, niekedy i niektorí členovia mládeže. 

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

 miesto a čas: zasadačka farského úradu 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. 2019 počas veľkonočných, svätodušných, vianočných slávností, na 

Zborových dňoch, na stretnutí spevokolov ŠZS, na vianočnom  programe v Kultúrnom 

dome v Čaklove. Spolu 14 vystúpení. Počet nácvikov: 42. 

 

V. Pôstny modlitebný týždeň 08. – 11. 4.  2019: 
   8. 4. 2019 – kostol Zámutov: 18:00h. –  téma: Mt 16,21 – 25; Z. Kubačková; 

   9. 4. 2019 – kostol Hlinné: 17:00h. – téma: Mk 1,12 – 13; Ľ. Kubačka; 

 10. 4. 2019 – kostol Soľ: 18:00h. – téma: Mk 14,32 – 42; Ľ. Kubačka; 

 11. 4. 2019 – kostol Čaklov: 18:00h. – téma: Mk 1,14 – 15; Z. Kubačková. 

 

VI. Zborová práca s deťmi: 
 

A) Deň detí: 14. 6. 2019: 

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

stretnutie viedla s. farárka Z. Kubačková. Okrem témy – zamyslenia nad Božím slovom, bol 

pripravený zaujímavý program…         

 

B) Detský biblický tábor: 1. – 4. 7. 2019: 

     Téma: Biblické vrchy. Postupne sme si rozoberali tieto vrchy: Mórija, Sinaj, Hora 

blahoslavenstiev, Karmel, Hora Pokúšania, Tábor – hora premenenia, Olivová hora, Golgota. 

Pri každej téme sme si čítali biblický príbeh, ktorý sa spája s biblickým vrchom. Pri Hore 

blahoslavenstiev sme navštívili kostol v Soli, kde oltárny obraz stvárňuje túto udalosť. Deti 

mali k dispozícii pracovný zošit, v ktorom si ku každému vrchu robili rôzne úlohy, 

omaľovanky, kvíz. Súčasťou tábora boli rôzne hry, súťaže, tvorivé dielne. Deti si vyrábali 

táborové tričká. Jeden deň sme strávili v Zámutove, a to prechádzkou po náučnom chodníku a 

popoludní v areáli penziónu Opál pri rôznych hrách. Deti mali zabezpečenú celodennú stravu 

(desiatu, obed – v ZŠ Soľ, olovrant; obed v Opále), aj všetky pomôcky a materiál. Tábora sa 

zúčastnilo 46 detí a dorastencov. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli akýkoľvek spôsobom pri 

jeho organizácii.   
      

     C/ Adventné stretnutie detí – 6. 12. 2019: 

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

farárka Z. Kubačková. Tému mal zb. farár Ľ. Kubačka. „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  10. – 15. 7.  2019: 

      bol v Zborovom dome v Soli. Téma: KLAMSTVÁ, KTORÝM VERÍME... 

1. Povery a okultizmus... (Karma, klopanie na drevo, sú to bludy, Čo hovorí Biblia na povery.)  

2. Frajer / frajerka... (Prečo? Aké klamstvá sa s tým spájajú?...)  
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3. Peniaze (Za peniaze si kúpite všetko, materializmus, bez peňazí neprežiješ.)  

4. Alkohol a iné drogy... (Drogy a alkohol neriešia problémy.)  

     Program “stanovačky” bol pestrý: rôzne aktivity, šport, mega – hra, opekačka, a mnohé 

iné… V nedeľu mládežníci spievali v rámci služieb Božích pieseň, večer br. zb. farár  prislúžil 

mládežníkom Večeru Pánovu so spoveďou. Ďakujeme všetkým mládežníkom, ktorí pomohli 

pri príprave i organizácii “stanovačky”. 

 

VIII. Zborová práca so ženami: 
 

(1) Stretnutie žien – 17. 3. 2019: 

     sa konalo v 2. pôstnu nedeľu o 15:00h. v Zborovom dome v Soli. Stretnutie viedla s. farárka 

Z. Kubačková, na úvod všetkých privítala. V rámci stretnutia sa spievali piesne z ES, s. farárka 

mala zamyslenie na Božím slovom. Po zamyslení nasledovala téma: „Diabetés a čo ďalej?“, 

ktorú mala pani doktorka – diabetologička MUDr. Drahomíra Bodnárová z Vranova. Po téme 

nasledovala diskusia, v ktorej sa ženy mohli opýtať otázky, na ktoré pani doktorka odpovedala. 

Po oficiálnej časti nasledovali neformálne rozhovory žien pri malom občerstvení. Opäť 

stretnutie, ktoré bolo Pánom Bohom požehnané. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na 

príprave tohto stretnutie pre ženy. 

      

(2) Spoločenstvo žien: 

 

 15. 4. 2019 – 18:00h. -  Zborový dom Soľ 

Duchovné zamyslenie, pieseň, modlitba; 

Aktivita: zdobenie vajíčok farbami na sklo. 

 

 14. 10. 2019 – 18:00h. – Zborový dom Soľ 
Duchovné zamyslenie, pieseň, modlitba; 

Aktivita: pletenie košíkov z pedigu. 

 

 18. 11. 2019 – 18:00h. – Zborový dom Soľ 
Duchovné zamyslenie, pieseň, modlitba; 

Aktivita: pletenie zvončekov z pedigu.  

 

 28. 11. 2019 – 18:00h. – Zborový dom Soľ 
Duchovné zamyslenie, pieseň, modlitba; 

Aktivita: výroba adventných vencov. 

 

(3) Pečenie vianočných oblátok v CZ: 

     Aj v r. 2019 naše ochotné sestry napiekli oblátky pre všetkých členov CZ, za čo im úprimne 

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

ďakujeme všetkým rodinám, bratom a sestrám za milodary. 

 

IX. Túra – 15. 6. 2019: 
 

     sa konala v sobotu, zraz bol o 09:00h. na zastávke v Zlatníku. Pred prechádzkou sa s. farárka 

Z. Kubačková pomodlila a tak sme sa vybrali ku vyhliadkovej veži. Odtiaľ sme prešli na chatu, 

kde nás už čakali bratia a sestry zo Zlatníka, ktorí pre nás uvarili kotlíkový guľáš i napiekli 

zákusky a koláče. Po spoločnom posedení a rozhovoroch sme sa vybrali domov. Ďakujeme 

bratom a sestrám zo Zlatníka… 
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X. Zborové dni – 30. 8. až 1. 9. 2019: 
 

     mottom tohtoročných zborových dní bol biblický verš z Pr 3,5: “Dúfaj v Hospodina celým 

svojím srdcom, a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť.”  
     V piatok 30.8.2019 začal o 18:00h.  v kostole v Soli program pre dorast a mládež, hrala a 

spievala kapela Prázdny kríž, zamyslenie nad Pr 3,5 mal mládežník Marek Hrivniak z Čaklova, 

moderovala mládežníčka, presbyterka Klaudia Jakubová z Čaklova, po duchovnej časti bolo 

malé posedenie v zborovke, kde bol čas na rozhovory s mládežníkmi z CZ Vyšný Žipov i z 

Bystrého.  

     V sobotu 31.8.2019 začal program o 17:00h. v kostole v Soli, úvodným slovom s. 

dozorkyne V. Ďorďovičovej a s. farárky Z. Kubačkovej, ktorá privítala hosťa br. farára Romana 

Dovalu z CZ Badín s jeho rodinou. Br. Roman Dovala spolu so svojimi dcérami mali misijný 

večer slova a hudby, zamyslel sa nad biblickým veršom zborových dní. V závere koncertu s. 

farárka poďakovala za požehnaný čas s Dovalovcami a br. farár Ľ. Kubačka udelil požehnanie.   

     V nedeľu 1.9.2019 o 09:30h. v kostole v Soli sa konali služby Božie spojené s Večerou 

Pánovou so spoveďou i s požehnaním detí, žiakov, študentov, učiteľov pred začiatkom šk. roka. 

Na službách Božích br. farár privítal br. farára Štefana Gabčana z CZ Dienčany, ktorý bol 

kazateľom na Pr 3,5 i liturgom a taktiež jeho manželku, s. farárku Teréziu Gabčanovú z CZ 

Budikovany, ktorá liturgovala. V rámci služieb Božích hrala kapela Prázdny kríž, vystúpil s 

piesňou zborový spevokol, 3 piesne zaspievali z dorastu: Jerguš Jenčo, Diana Grácová, Nina 

Mrusková, Rebeka Kubačková, Michal Vancák. Po skončení služieb Božích s. dozorkyňa 

prečítala báseň, ktorú zložila, br. farár poďakoval Pánu Bohu i všetkým, ktorí sa podieľali na 

príprave i organizácii zborových dní, pomodlil sa a na záver sa zaspieval zhudobnený verš 

zborových dní. Vďaka Pánu Bohu za požehnané zborové dni 2019… 

 

XI. Zborová práca so staršími: 
 

A) Stretnutie ľudí v dôchodkovom veku – 13. 10. 2019: 

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

ktorá v úvode privítala všetkých prítomných, zvlášť br. farára Slavomíra Galla z Vranova, ktorý 

poslúžil témou o jazyku z listu Jakuba. V rámci programu vystúpili: s básňou s. dozorkyňa V. 

Ďorďovičová; hudobným vstupom sestry Rebeka a Lea Kubačkové, na varhanoch doprevádzal 

br. zb. farár. Po skončení programu bolo pripravené pohostenie pre všetkých zúčastnených. 

 

XII. Adventno - vianočný koncert – 22. 12. 2019: 
 

     sa konal v 4. adventnú nedeľu o 16:00h. v kostole v Soli. V rámci programu vystúpila kapela 

„Stíš sa...“ (Michal Vancák, Diana Grácová, Rebeka Kubačková, Nina Mrusková zo Soli; 

Jerguš Jenčo z Hlinného.) Zaspievala dve piesne Nelka Krištová zo Soli, na flaute hrala Lea 

Kubačková, na varhanoch Ľ. Kubačka. Moderovala s. farárka Z. Kubačková. Zamyslenie nad 

Božím slovom mal br. farár Stanislav Haluška z CZ Vyšný Žipov. 

 

XIII. Hudobná skupina – Prázdny kríž:  
      

     sa vďaka Bohu v roku 2019 stretávala na hudobných skúškach v nahrávacom štúdiu BieM 

Studio v Soli. Tvorili ju Matúš Boroš (akustická gitara, spev), Martin Berta (perkusie), Petra 

Jakubová (spev), Kamila Kolesárová (piano, klávesové nástroje), Marek Hrivniak (basová 

gitara, gitara) a Slavomír Matta (spev). Podieľala sa na rôznych akciách, či už zborových 

(služby Božie, slávnosť konfirmácie, Zborové dni, rozhlasové služby Božie, sobáše...) alebo 

mimo - zborových (pôstny večer CZ Chmeľov, Seniorátne stretnutie presbyterov ŠZS 

Podlipníky, vianočný koncert Čaklov).  
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     Zúčastnila sa na viacerých hudobných kresťanských aj nekresťanských podujatiach, na 

ktorých jej členovia čerpali duchovne aj hudobne. 

     Kapela je 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 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 nich premieňať ešte mnohé ľudské srdcia... 

     Hudobná skupina Prázdny kríž túži pokračovať v ceste za Pánom Ježišom aj v roku 2020 

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 2019, okrem letných prázdnin. 

 Soľ: 37 x; Čaklov: 25 x. Spolu: 62 x. 

 obsah: Soľ: témy - zo SZ, NZ, život Ježiša Krista, Biblia, biblické pexeso, nové témy -   

                      život apoštola Pavla.            

            Čaklov: podobenstvá z evanjelií, Kto je Boh a prečo sa rozhodol stvoriť svet,  
                           stvorenie sveta, 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 – nám. farárka; Čaklov – Klaudia Mattová. 

 pravidelná účasť detí na detských besiedkach: Soľ: 10 detí; Čaklov: 9 detí. Spolu: 19 detí. 

 

B/ ŠKOLSKÁ NÁBOŽENSKÁ VÝUČBA: 
 
 výučba náboženstva prebiehala v r. 2019 na základných školách: Zámutov, Soľ. Vyučovalo sa podľa 

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

 

 

 

 

 

 

 

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  

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

2019 62 19 37 10 25 6 48 30 4 12 1 18  
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Tabuľky č. 9 – 10 

  

10. ČINNOSŤ PRESBYTERSTVA 

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

 

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

 

o POČET ZASADNUTÍ: 3. 

 

o OBSAH ZASADNUTÍ: 

 

(1) 4. 2. 2019 – 18:00h.; Zborový dom Soľ – výročné zborové presbyterstvo, programom 

zasadnutia  bola kňazská správa o živote a práci CZ za rok 2018; plán duchovných aktivít 

na r. 2019; správa o hospodárení za rok 2018; zápisnica z revízie a kontroly hospodárskeho 

výboru; zápisnica z kontroly inventárnej komisie; návrh rozpočtu na rok 2019; rôzne – 

diskusia. Účasť presbyterov: 41. 

 

(2) 12. 5. 2019 – 18:00h.; Zborový dom Soľ – program: Zápisnica z minulého zasadnutia 

presbyterstva, kontrola uznesení; organizácia zborových dní 2019; hospodárske záležitosti 

CZ; príprava dohody medzi CZ a nám. farárkou; dohoda o používaní služobného 

motorového vozidla; rôzne - diskusia. Účasť presbyterov: 37. 

 

Školský 

rok 

Základná škola Stupeň Počet 

žiakov 

Spolu Čas vyučovania 

2018/2019 SOĽ 

 

I. stupeň 2   

II.stupeň 6 8 Ut: 12:40 – 13:25h. 

ZÁMUTOV 

 

I. stupeň 5   

II.stupeň 6 11 St: 12:45 – 13:30h. 

 
 V šk. r. 2018/2019 sa na ZŠ – Soľ, Zámutov vyučovalo 

spolu 19 žiakov.  

 

 

 

Školský 

rok 

Základná škola Stupeň Počet 

žiakov 

Spolu Čas vyučovania 

2019/2020  

SOĽ 

I. stupeň 3   

II. stupeň 6 9 Ut: 12:40 – 13:25h. 

 

ZÁMUTOV 

I. stupeň 

 

6   

II. stupeň 6 12 St: 12:45 – 13:30h. 

 

V šk. r. 2019/2020 sa na ZŠ – Soľ, Zámutov vyučuje spolu 19 žiakov. 
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(3) 21. 10.  2019 – 18:00h.; Zborový dom Soľ – program: zápisnica z minulého zasadnutia 

presbyterstva, kontrola uznesení; 400. výročie od založenia CZ; 100. výročie pamiatky 

posvätenia chrámu vo filiálke Zámutov; oltár, kazateľnica, krstiteľnica vo filiálke Čaklov;  

hospodárske záležitosti CZ; rôzne – diskusia; žiadosť o odpredaj pozemku. Účasť 

presbyterov: 40. 
       

11. ČINNOSŤ VNÚTROMISIJNÉHO A HOSPODÁRSKEHO VÝBORU 
 

A/ Vnútromisijný výbor: 
 

(1) 22. 1. 2019 – 17:00h. – Zasadačka farského úradu Soľ 

 Program: hodnotenie duchovných aktivít v r. 2018; príprava a návrh duchovného plánu 

na r. 2019, diskusia. 

 Prítomní: 7 z 12 členov. 

 

(2) 12. 6. 2019 – 18:00h. – Zasadačka farského úradu Soľ 

 Program: príprava duchovných aktivít na r. 2019, diskusia. 

 Prítomní: 7 z 12 členov. 

 

B/ Hospodársky výbor: 

 
(1) 22. 1. 2019 – 18:00h. – Zasadačka farského úradu Soľ 

 Program: kontrolovanie - revízia účtovných dokladov za štvrtý kvartál r. 2018, 

prerozdeľovali sa spoločné výdavky, zostavoval sa návrh rozpočtu na r. 2019, diskusia k 

hospodárskym záležitostiam CZ.  

 Prítomní: 12 z 12 členov . 

 

(2) 16. 5. 2019 – 18:00h. – Zasadačka farského úradu Soľ 

 Program: kontrola pokladničných dokladov za prvý kvartál r. 2019, rozdelenie spoločných 

výdavkov, kontrola zrealizovaných nákupov a investícií v zmysle schváleného rozpočtu na 

r. 2019, kontrola zostatkov financií na bankových účtoch, riešenie hospodárskych 

záležitostí, diskusia.  

 Prítomní: 10 z 12 členov. 

 

(3) 18. 7. 2019 – 18:00h. – Zasadačka farského úradu Soľ 

 Program: kontrola účtovných dokladov za druhý kvartál r. 2019, rozdelenie spoločných 

výdavkov, kontrola zrealizovaných nákupov a investícií v zmysle schváleného rozpočtu na 

r. 2019, kontrola zostatkov financií na bankových účtoch, riešenie hospodárskych 

záležitostí, diskusia. 

 Prítomní: 10 z 12 členov. 

 

(4) 17. 10. 2019 – 18:00h. – Zasadačka farského úradu Soľ 

 Program: kontrola účtovných dokladov za tretí kvartál r. 2019; rozdelenie spoločných 

výdavkov, kontrola zrealizovaných nákupov a investícií v zmysle schváleného rozpočtu na 

r. 2019, kontrola zostatkov financií na bankových účtoch, riešenie hospodárskych 

záležitostí, diskusia.  

 Prítomní: 10 z 12 členov. 
 

12. MIMORIADNE PRÍLEŽITOSTI V ZBORE 
       

      Medzi tieto príležitosti patria rôzne slávnosti i duchovné aktivity počas roka.  
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I. Seniorátny volejbalový turnaj ŠZS – 16. 3. 2019:  
     Volejbalový turnaj sa konal v CZ ECAV Giraltovce. Zúčastnili sa ho naši mládežníci, ktorí 

na tomto turnaji získali 2. miesto.  

 

II.  Stretnutie konfirmandov po 50. r. – 26. 5. 2019: 
     sa konalo v 5. nedeľu po Veľkej noci o 09:30h. v ev. kostole v Soli. Služby Božie s Večerou 

Pánovou so spoveďou slúžila s. farárka Z. Kubačková. Konfirmandi po 50r. prijali konfirmačné 

požehnanie, dostali rozpomienky. Jubilejným konfirmandom sa prihovorila s. dozorkyňa V. 

Ďorďovičová. Za konfirmandov sa prihovorila s. D. Maskaľová zo Soli. Po skončení služieb 

Božích toto stretnutie pokračovalo pri spoločnom obede. 

 

III. Dávidova harfa ŠZS – 22. 6. 2019: 
     sa konala v ZŠ v Soli – pre zemplínsku časť. Toto stretnutie sa nieslo pod názvom “POĎ 

NA PÁRTY…” V rámci stretnutia boli rôzne aktivity, spev piesní, zamyslenie nad Božím 

slovom, i rôzne hry. Deti sa naučili spievať hymnu Dávidovej harfy. Ďakujeme všetkým, ktorí 

pomohli pri organizácii tohto stretnutia. 

 

IV. Návšteva zo Srbska – 23. 6. 2019: 
     v 1. nedeľu po Svätej Trojici sme v rámci služieb Božích v kostole v Soli privítali vzácnu 

návštevu zo Srbska – komorný zbor  Zvony zo Selenča. V rámci služieb Božích zaspievali 

niekoľko piesní zo svojho repertoára. Vedúci zboru Juraj Súdi nás pozdravil a porozprával o 

ich spevokole. Po skončení služieb Božích stretnutie pokračovalo v Zborovom dome pri 

občerstvení  a spoločných rozhovoroch. 

 

V. Futbalový turnaj ŠZS – 7. 9. 2019:  
     sa konal v CZ Chmeľov, na ktorom sa zúčastnili naši mládežníci, ktorí získali 1. miesto. 

 

VI.  Zborový zájazd – ORAVA a okolie – 20. a 21. 9. 2019: 
     V sobotu sme navštívili: Hájovňu P. O. Hviezdoslava v Oravskej Polhore; Múzeum 

Oravskej dediny v Zuberci; Oravský hrad v Oravskom Podzámku, evanjelický artikulárny 

kostol v Istebnom, kde sme mali aj večernú pobožnosť.  

     V nedeľu sme sa zúčastnili služieb Božích v Párnici, v rámci ktorých s. farárka Z. 

Kubačková pozdravila Párničanov, dve piesne zaspievala mládež Jerguš Jenčo, Diana Grácová, 

Rebeka Kubačková, na organe hral Ľ. Kubačka a na flaute Lea Kubačková, slúžil br. zborový 

farár Marián Grega. Po obede sme navštívili Múzeum P. O. Hviezdoslava, evanjelický kostol 

v Dolnom Kubíne a v Jasenovej Dom Martina Kukučína.  

     VĎAKA PÁNU BOHU ZA POŽEHNANÝ ZBOROVÝ ZÁJAZD… 

 

VII. Návšteva generálneho biskupa ECAV – 29. 9. 2019: 
     v 15. nedeľu po Svätej Trojici v popoludňajších hodinách nás navštívil br. generálny biskup 

Ivan Eľko, s br. tajomníkom generálneho biskupa Borisom Mišinom, ktorý pôsobil v CZ v r. 

1990 – 1998, so s. Janou Nunvářovou – tlačovou tajomníčkou. Pri tejto príležitosti br. zborový 

farár pozval br. generálneho biskupa s tajomníkom na Zborové dni 2020, v rámci ktorých 

budeme sláviť 400. výročie od založenia CZ, i požiadal o posvätenie tretieho zvona. 

 

VIII. Ďakovné sl. Božie pri pamiatke posvätenia chrámu (99r.) – 6. 10. 2019: 
     sa konali v 16. nedeľu po Svätej Trojici, ktoré slúžil zb. farár – konsenior ŠZS Ľ. Kubačka. 

V roku 2019 sa nám s Božou pomocou podarilo v krátkom čase vykonať práce, ktoré boli 

viazané na finančné prostriedky z Ministerstva financií SR. Problémom bolo statické 



16 

 

zabezpečenie praskliny, na ktorom to všetko zastalo. Ale vďaka Pánu Bohu sme to zvládli 

nielen staticky zabezpečiť, ale i z vnútra i z vonka vymaľovať. A tak môžeme povedať, že po 

dôkladnej rekonštrukcii v roku 2020 môžeme osláviť sté výročie od postavenia a posvätenia 

tohto chrámu. 

 

IX. Rozhlasové služby Božie v priamom prenose – 22. 12. 2019: 
     sa konali v chráme Božom v Soli v 4. adventnú nedeľu so začiatkom 09:05h. Úvodné 

oslovenie mala s. farárka Z. Kubačková.  Spievali sa piesne: 377; 22; 3; 28; A – 6. Liturgovali 

zb. farár a s. farárka. Kazateľom bol zb. farár – konsenior Ľ. Kubačka. V programe vystúpila 

kapela Prázdny kríž, dorastenci: Michal Vancák, Jerguš Jenčo, Rebeka Kubačková, Diana 

Grácová, Nina Mrusková s piesňou – doprovod klavír Ľ. Kubačka, prihovorila sa s. dozorkyňa 

V. Ďorďovičová. Kantoroval Michal Jenčo, na flaute predohrávala piesne Lea Kubačková. 

 

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

b/ účasť na seniorálnom konvente ŠZS ECAV – Giraltovciach i v Prešove: Predsedníctvo CZ 

spolu s 3 delegátmi; 

c/ účasť mládežníkov na semfeste v Lenke; 

d/ účasť členov CZ  na Misijných dňoch VD ECAV; 

e/ účasť členov CZ na Dištriktuálnom dni VD ECAV;  

f/ účasť členov CZ na stretnutí spevokolov ŠZS v Bystrom i v Lade; 

 

13. PASTORÁLNA ČINNOSŤ 
     

 je konaná v rámci možností a schopností. Prioritné, či akútne stavy riešime hneď ako sme 

oslovení rodinou. Aj v r. 2019 sme pastorálne návštevy vykonali v rámci životných jubileí 

niektorých našich členov cirkevného zboru. 

 uvedomujeme si aj veľkosť cirkevného zboru a taktiež vyťaženosť v rámci každodennej 

služby v cirkevnom zbore, z toho dôvodu nie je možné systematicky konať túto službu a už 

vôbec nie v horizonte niekoľkých rokov navštíviť každú rodinu. 

 chcem Vás povzbudiť k tomu, aby ste nám povedali o svojich blízkych, ktorí ležia chorí, či 

už doma alebo v nemocnici, v takýchto prípadoch uprednostňujeme inú prácu, ktorá môže 

počkať a chceme vždy navštíviť ľudí a ich potešiť Božím slovom, pomodliť sa s nimi, či 

pri nich, alebo prislúžiť sviatosť Večere Pánovej so spoveďou. 

 v r. 2019 sme spoločne vykonali 42 pastorálnych návštev. 

 

14. MIMOZBOROVÁ ČINNOSŤ ZB. FARÁRA A NÁM. FARÁRKY 
 

 zborový farár; konsenior ŠZS, delegát na dištriktuálny konvent VD ECAV;  náhradný sudca 

generálneho súdu ECAV. 

 námestná farárka: 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 2019: Soliansky evanjelik. 

 internetová zborová stránka: www.wp.ecavsol.sk / zborová stránka na facebook.com – 

obidve spravuje Ľ. Kubačka – zb. farár.  

 

http://www.wp.ecavsol.sk/
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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. 2019: 1047. 

 
 Soľ: 383  

 Čaklov: 332  

 Zámutov: 151  

 Hlinné: 128 

 Zlatník: 26 

 Jastrabie: 25 

 Rudlov: 2 

 

18.  PLÁN DUCHOVNÝCH AKTIVÍT NA R. 2020: 
1. STRETNUTIE ŽIEN (8.3.2020 – Zb. dom Soľ) 

2. PÔSTNY MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ (30.3.– 2.4.2020 – kostol)  

3. TÚRA  
4. STRETNUTIE KONFIRMANDOV PO 50r. (3. 5. 2020 – kostol Soľ)  

5. KONFIRMÁCIA (24.5.2020 – kostol Soľ)  

6. DEŇ DETÍ A DORASTU (5. 6. 2020 – Soľ)  

7. BIBLICKÝ TÁBOR PRE DETI (7/2020 – Zb. dom Soľ)  

8. BIBLICKÝ TÁBOR PRE DORAST A MLÁDEŽ (7/2020 – Zb. dom Soľ)  

9. ZBOROVÉ DNI (28.8. - 30. 8. 2020 – Soľ)  

10. ZBOROVÝ ZÁJAZD (SRBSKO)  

11. STRETNUTIE SENIOROV (18. 10. 2020 – kostol Soľ)   

12. ADVENTNÉ STRETNUTIE PRE DETI – DORAST (4. 12. 2020 – Zb. dom Soľ)  

13. ADVENTNÝ KONCERT (20. 12. 2020 – kostol Soľ) 

 


