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DUCHOVNÝ ŽIVOT CZ V R. 2021 

1.  BIBLICKÝ ÚVOD 
 

Sk 2,46-47: „46 deň čo deň zotrvávali jednomyseľne v chráme, lámali chlieb po domoch a 

prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom, 47 chválili Boha a boli obľúbení u všetkého 

ľudu. A Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení.“ 

 

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

 

     Rok 2021 bol vďaka Pánu Bohu aj napriek rôznym obmedzeniam požehnaním pre celý 

cirkevný zbor. Sme radi, že sme mohli aj tento rok prežiť duchovne aj cez online priestor. 

Dôležité je, že duchovný život nestagnoval, ale bol pestrý a mohli sme prežiť požehnané chvíle 

pri Božom slove, modlitbách, piesňach, ale i pri stole Pánovom, aj keď v obmedzenom režime. 

 

     Biblický text je nádherným obrazom o spoločenstve bratov a sestier prvotnej kresťanskej 

cirkvi. Je to však reálny život ľudí viery, ktorí svoje životy odovzdali Bohu. Nežili len každý 

sám, uzatvorený vo svojom príbytku. Ale deň čo deň zotrvávali jednomyseľne v chráme, tvorili 

radostné spoločenstvo kresťanov, Božieho ľudu. 

 

     Čo v ich životoch však nechýbalo bola ich úprimná viera v Pána Ježiša Krista, z ktorej 

pramenila úprimná radosť, oslava Boha. Boli Bohom požehnaní ľudia. Ich vieru bolo vidieť 

v reálnom – praktickom živote. 

 

     Ako je to s nami? S našim spoločenstvom zboru? Podobáme sa spoločenstvu prvotnej 

Cirkvi? Vidieť na nás, že zotrvávame jednomyseľne v chráme? Alebo vidieť medzi nami rôzne 

nepokoje, v rodinách, v spoločnosti, v Cirkvi? 

 

     Chýba nám pokora. Toho, čoho máme nazvyš je naše sebectvo, pýcha. Tie narúšajú jednotu 

Cirkvi, vedú na cesty, ktoré sa rozchádzajú od spoločenstva s Bohom. Mnohí žijú anonymné 

kresťanstvo. Myslia si, že sa stačí pomodliť aj doma.  

 

     Lenže Pán Ježiš ustanovil Cirkev tu na zemi, aby bola spoločenstvom, takým o ktorom 

svedčia i slová z Písma Svätého. Preto je veľmi dôležité, aby sme vyšli zo svojich domácností 

a vrátili sa do spoločenstva Cirkvi, cirkevného zboru. 

 

     Nech sú pre nás motiváciou slová z Písma Svätého. Túžbou tvoriť podobné spoločenstvo 

a byť jeho súčasťou. Nie iba virtuálne, ale fyzicky v našich chrámoch. O to sa snažme v našich 

rodinách, vzájomne sa pozývajme a urobme všetko preto, aby na prvom mieste v našich 

životoch sme mali Pána Boha. 

 

     Milí konventuáli, ak budú naše snahy úprimné, Pán bude pridávať na každý deň tých, ktorí 

budú zachránení. Budú vidieť na našom kresťanskom živote, že je pre nás požehnaním 

a najdôležitejšou súčasťou našej existencie. Kiež dá Pán, aby sa tak stalo. Amen.  

2. BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT 
     bol aj v roku 2021 do značnej miery obmedzený vyhláškami ÚVZ SR pre pretrvávajúce 

šírenie vírusu covid 19. Pokiaľ prišlo uvoľnenie opatrení na viac ako len 1 osoba na 15m2, 

okamžite sme otvorili naše 4 chrámy a začali sa slúžiť služby Božie.  
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     Pokiaľ boli chrámy zatvorené, bohoslužobný život sa úplne nezastavil, pretože sme 

pravidelne služby Božie vysielali naživo na youtube i na facebooku. Vnímame vysielanie ako 

službu pre Vás (aj pre tých, ktorí neboli zaočkovaní, či prekonaní covid 19 a podľa vyhlášky 

ÚVZ SR sa nemohli zúčastňovať služieb Božích), aby sa slovo Božie šírilo aj takýmto spôsobom 

v cirkevnom zbore, po Slovensku i mimo neho. Keďže služby Božie sledujú aj v iných 

krajinách sveta, z ktorých máme pozitívne odozvy.  

     Uvedomujeme si dôležitosť a prioritu spoločenstva predovšetkým v chráme Božom, preto 

sme boli vďační Pánu Bohu, že po uvoľnení opatrení na jar 2021, sa postupne ľudia vracali do 

našich chrámov, aj keď účasť na službách Božích bola nižšia ako pred epidémiou.  

     Pozývame Vás, aby ste prichádzali do spoločenstva v našich chrámoch, k čomu nás má 

inšpirovať a iniciovať biblický text, aby sme aj my „zotrvávali jednomyseľne v chráme...“ Aj 

keď sa vytvára dojem, že človek sa môže pomodliť doma, stále platia slová Pána Ježiša: „Lebo 

kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi.“ (Mt 18,20). 

     Je to predovšetkým aj úlohou a poslaním našich presbyterov, ktorých máme  v cirkevnom 

zbore 48, aby boli príkladom so svojimi rodinami, pre iné rodiny v cirkevnom zbore. Dokázali 

sa povzniesť nad všetko ostatné a svojim postojom a prístupom napomáhali k budovaniu 

bohoslužobného života a nie k jeho oslabovaniu. 

     Napriek všetkému, čím sme si prešli v r. 2021 – bolo zrejmé Božie konanie a požehnanie 

v našom cirkevnom zbore skrze bohoslužobný život. Mohli sme duchovne žiť aj napriek tomu, 

že nám to bolo pre objektívne dôvody obmedzované.  

 PRÍPRAVA SLUŽIEB BOŽÍCH: 
     je aj naďalej robená zodpovedne, ako zo strany zborového farára i námestnej farárky. Na 

prípravu služieb Božích po obsahovej i technickej stránke sa vyžaduje veľa času. Prioritou je 

samozrejme duchovná stránka služieb Božích, písanie kázní, výber piesní, textov, príprava 

modlitieb a iné: príprava slávnostných služieb Božích: v rámci konfirmácie, zborových dní, 

posvätenia oltárneho priestoru vo filiálke Čaklov, pri 20. výročí posvätenia chrámu Božieho v 

Hlinnom.  

     Zborový farár pripravuje aj technickú stránku, príprava vysielania každých služieb Božích, 

titulky a ďalšie, riešenie technických záležitostí, čo si vyžaduje tiež dostatok času.  

     Počas zavretých kostolov, na vysielaní i účinkovaní na službách Božích sa podieľala rodina 

Kubačková. Po uvoľnení opatrení vysielali Filip Mrusko a Matúš Boroš. Obidvom úprimne 

ďakujem, že sa podieľajú na živých prenosoch a takýmto spôsobom slúžia v našom cirkevnom 

zbore. 

 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 KANTORIEK: 
     chcem vyzdvihnúť ich zanietenosť, prípravu, čas, ktorý obetujú pre náš cirkevný zbor, ale 

i radosť s akou hrajú. Ďakujem kantorkám Rebeke Kubačkovej; Eve Hajníkovej, Zuzane 

Kentošovej, že dôstojne reprezentujú aj náš cirkevný zbor. 

     Vo viacerých cirkevných zboroch nemajú kantorov, u nás máme každú nedeľu 4 služieb 

Božích a preto som vďačný Pánu Bohu za to, že máme tri kantorky. 

 ČAS BOHOSLUŽIEB: 
     bol podľa schváleného zborového štatútu.  
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 SLÚŽILI NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH: 
     Mgr. Ľuboš Kubačka – zborový farár; Mgr. Zuzana Kubačková – námestná farárka.  

     Pri rôznych príležitostiach slúžili aj pozvaní duchovní: Mgr. Ivan Eľko – generálny 

biskup ECAV; Mgr. Ján Hroboň – biskup ZD ECAV; Mgr. Helena Benková – ev. a. v. farárka; 

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

Vargovčáková – nám. farárka CZ Vranov nad Topľou. 

 V RÁMCI SLUŽIEB BOŽÍCH VYSTUPOVALI: 

 pri 220. výročí posvätenia chrámu Božieho v Soli, v rámci zborového dňa (29.8.2021): 
kapela Prázdny kríž; kapela Stíš sa.  

služby Božie - POSVIACKA OLTÁRA, filiálka Čaklov – (10.10.2021): kapela Stíš sa. 

 príhovory zb. dozorkyne Viery Ďorďovičovej – (220. výročie posvätenia chrámu 
Božieho v Soli; posviacka oltára vo filiálke Čaklov; 20. výročie od posvätenia chrámu vo 

filiálke Hlinné). 

 príhovor zástupcu zborovej dozorkyne – Dušan Berta (konfirmácia). 

 ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili akýmkoľvek spôsobom do bohoslužobného života 

nášho cirkevného zboru v roku 2021. 
 

BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT – SLUŽBY BOŽIE - Tabuľka č. 1 

3. SVIATOSTI 

A/ KRST SVÄTÝ: 

 sa prisluhoval v cirkevnom zbore pri dodržaní všetkých hygienických opatrení. Je dôležitou 

sviatosťou, ktorej predchádza príprava rodičov, krstných rodičov, aby boli zodpovední pri 

výchove svojich detí, k čomu sa zaväzujú v rámci tejto sviatosti, že ich budú vychovávať 

vo viere v Pána Boha. Chcem povzbudiť všetkých rodičov, aby už od malička prichádzali 

zo svojimi deťmi na služby Božie, pretože je to veľmi potrebné pre duchovný vývoj a rast 

rodiny. Spoločenstvo v chráme je veľmi dôležité a potrebné, pretože v ňom plynie Božie 

požehnanie a o toto požehnanie mnohé rodiny oberajú. 
 v r. 2021 sa krsty konali: 2 v rámci služieb Božích, 10 mimo služieb Božích.  

 miesto krstu: kostol.  

 

          KRST SVÄTÝ - Tabuľka č. 2 

ROK deti dospelí spolu 

chlapci dievčatá 

2020 6 5 0 11 

2021 8 4 0 12 

ROK HLAVNÉ NEŠPORNÉ RANNÉ PÔSTNE 

VEČIERNE 

ADVENTNÉ 

VEČIERNE 

IBA 

VYSIELANÉ 

(pôstne, 

adventné 

a iné služby 

Božie...) 

ZAMY- 

SLENIE 
youtube 

facebook 

 

SPOLU Pôstny 

modlit. 

týž. 

online 

2020 164 2 1 5 10 6 16 204 1 

2021 111 1 0 0 0 69 15 196 1 
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B/ VEČERA PÁNOVA: 
 v r. 2021 -  v prvej polovici roka nebolo možné prisluhovanie Večere Pánovej v rámci 

služieb Božích, keďže verejné služby Božie sme začali slúžiť od 6. júna 2021.  Večera 

Pánova sa prisluhovala bez kalichu, prostredníctvom kalíškov.  
 Sviatosť Večere Pánovej je nevyhnutná súčasť života Cirkvi. Čo potvrdzujú i slová z Písma 

Svätého: „lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom...“ 

Viacerí bratia a sestry neprichádzajú k sviatosti Večere Pánovej z rôznych dôvodov, čo by 

bolo potrebné prehodnotiť a začať prichádzať, pretože každý potrebuje Božie odpustenie 

hriechov. 

 sme veľmi radi a predovšetkým vďační Pánu Bohu, že sme mohli v advente umožniť aj 

napriek značným obmedzeniam, cca 300 bratom a sestrám, ktorí chceli pristúpiť k sviatosti 

Večere Pánovej v našich chrámoch i v domácnostiach. Za čo mnohí boli aj vďační. 

 Večera Pánova sa prisluhovala v rámci služieb Božích i mimo služieb Božích:  
• Soľ – 5x: konfirmácia; 10. nedeľa po Svätej Trojici – kajúca; dorastovo – mládežnícke 

dni; 220. výročie posvätenia chrámu Božieho; advent; 

• Čaklov – 2x: 10. nedeľa po Svätej Trojici – kajúca, advent; 

• Zámutov – 2x: 10. nedeľa po Svätej Trojici – kajúca, advent; 

• Hlinné – 2x: 10. nedeľa po Svätej Trojici – kajúca, advent. 
            

               PRISLUHOVANIE VEČERE PÁNOVEJ V KOSTOLE- Tabuľka č. 3 

 

 

 

 

 

 

4. KONFIRMÁCIA 
 

 konfirmačná príprava I. i II. ročníka bola vykonávaná pokiaľ bolo možné prezenčne, ale 

počas lockdownu  i online spôsobom. 

 slávnosť konfirmácie bola v obmedzenom režime (zúčastnené boli dve rodiny) - v nedeľu 

po Vstúpení 16. 5. 2021. Konfirmandky pripravila a slávnostne konfirmovala námestná 

farárka Zuzana Kubačková pri dodržaní hygienických opatrení. Konfirmované boli 2 

konfirmandky. Od septembra 2021 máme v 1. ročníku konfirmačnej prípravy 

prihlásených 3 katechuménov;  z Čaklova: 2, zo Zlatníka: 1. 

  v 2. ročníku konfirmačnej prípravy: 10 konfirmandov;  Soľ: 4; Čaklov: 2; Zámutov: 

3; Hlinné: 1. 

 

                                          

CZ ECAV MUŽI ŽENY SPOLU 

SOĽ 91 142 233 

ČAKLOV 48 110 158 

ZÁMUTOV 30 41 71 

HLINNÉ 36 44 80 

   

                                  VEČERA PÁNOVA – Tabuľka č. 4    

ROK Chrám Nemocnica Domov 

dôchodcov 

Doma  

Spolu 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

2020 244 372 0 0 0 0 1 0 617 

2021 205 337 0 0 0 1 4 15 562 
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                                           KONFIRMÁCIA - Tabuľka č. 5 

ROK deti dospelí spolu 

chlapci dievčatá 

2020 9 6 0 15 

2021 0 2 0 2 

 

5. PRIHLÁSENÍ A ODHLÁSENÍ Z CIRKEVNÉHO ZBORU 
 PRIHLÁSENÍ DO CIRKEVNÉHO ZBORU: 10 členov.  

Čaklov: (7); Zámutov: (1); Hlinné: (1); diaspora Rudlov: (1). 

 

 ODHLÁSENÍ Z CIRKEVNÉHO ZBORU: 37 členov kvôli zmene trvalého bydliska.    

Soľ: (4); Čaklov (17); Zámutov: (12); Hlinné: (4). 

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: 
 aj v r. 2021 bolo plánovanie sobášov komplikované z dôvodu obmedzení. Sme vďační Pánu 

Bohu, že boli uzavreté aspoň 3 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. 

 

                                                      SOBÁŠE - Tabuľka č. 6 

 

 

 

 

 

B/ POHREBY: 
 

 napriek obmedzeniam, ktoré pretrvávali aj v r. 2021 sme sa snažili pripraviť dôstojné 

rozlúčky s našimi zosnulými. Dôležité pri poslednej rozlúčke je zvesť Božieho slova, cez 

ktoré Pán Boh koná a potešuje tých, ktorí prišli o svojich blízkych. Evanjeliová zvesť 

o nádeji vzkriesenia a večného života je potešujúcou pre všetkých, ktorí túto zvesť vo 

svojich srdciach prijímajú. Som vďační Pánu Bohu, že aj pri obmedzeniach sa našli v celom 

cirkevnom zbore bratia a sestry, ktorí prišli potešiť tých, ktorí prežívali smútok. A tak 

napĺňali slová Písma Svätého: „plačte s plačúcimi!“ (R 12,15). 

 v r. 2021 bolo o 13 pohrebov viac ako v r. 2020. Vo filiálke Zámutov sme sa rozlúčili 

s br. Vladimírom Mattom, ktorý bol dlhoročným kostolníkom a presbyterom.  
 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.  Kvôli obmedzeniam sa len v niektorých prípadoch konala 

pobožnosť pri zosnulom / lej v kruhu najbližšej rodiny- 

ROK evanjelické krížne spolu 

2020 2 1 3 

2021 0 3 3 
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 Miesto pohrebov: pred Domom smútku, pri hrobe. 

 

POHREBY – Tabuľka č. 7 

ROK muži ženy deti spolu 

2020 6 1 0 7 

2021 11 9 0 20 

 

8. BIBLICKÁ A VNÚTROMISIJNÁ PRÁCA V ZBORE 
     sa vykonávala kvôli koronavírusu v obmedzenom režime.  

 

I. Biblické hodiny pre dospelých:  
 obsah: vybrané texty z evanjelií; kniha Jonáš; 1 list Tesalonickým.   

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

 čas: streda, štvrtok 18:00h. 

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

 v r. 2021 viedli biblické hodiny: Z. Kubačková – nám. farárka,  Mgr. Ľ. Kubačka – zb. farár. 

 

II. Biblické hodiny pre mládež:  
 obsah: kniha Daniel 

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

modlitebná chvíľa. 

 čas: sobota o 18:00h. počas školského roku. 

 miesto: zasadačka farského úradu v Soli. 

  

III. Biblické hodiny pre dorast: 
 obsah: 1 Mojžišova  

 forma: spev piesní, aktivity, téma - zborový farár, spoločné modlitby, rôzne hry. 

 vedie zborový farár, niekedy i niektorí členovia mládeže. 

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

 miesto: zasadačka farského úradu v Soli. 

 

IV. Zborový spevokol: 
 typ spevokolu: štvorhlasný. 

 v r. 2021 spevokol nemal ani jeden nácvik, ani žiadne vystúpenie kvôli covid 19. 

 

V. Pôstny modlitebný týždeň 30.3. – 3. 4.  2020: 
 22. 3. 2021 – YOUTUBE / FACEBOOK: 18:00h. –  téma: Mt 26,58; Ľ. Kubačka; 

 23. 3. 2021 – YOUTUBE / FACEBOOK: 18:00h. – téma: Mt 19,27; Z. Kubačková; 

 24. 3. 2021 – YOUTUBE / FACEBOOK: 18:00h. – téma: Mt 15,8; Ľ. Kubačka; 

 25. 3. 2021 – YOUTUBE / FACEBOOK: 18:00h. – téma: Mt 1,21.35-37; Z. Kubačková; 

 26. 3. 2021 – YOUTUBE / FACEBOOK: 18:00h. – téma: L 22,28.31.32; Ľ. Kubačka. 

 

VI. Zborová práca s deťmi nebola kvôli vírusu úplne umožnená: 
 

A) Tri dopoludnia pre deti na fare / 12.14.16.7.2021 

      Pod vedením s. farárky Z. Kubačkovej s mládežou.  

      Témy: 1. JEŽIŠ MÔJ PRIATEĽ; 2. JEŽIŠ MÔJ POMOCNÍK; 3. JEŽIŠ MÔJ BOH. 

       Účasť: 30 detí. 
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VII. Zborová práca s dorastom a mládežou: 

 
A) Dorastovo – mládežnícke dni / 24. – 27.7.2021 

TÉMA: VŠETCI SPOLU V KRISTOVI… 

Pod vedením zb. farára Ľ. Kubačkovej s mládežou. 

Účasť: 25 mládežníkov. 

 

B) Filmový večer pre dorast – mládež / 30.8.2021 

sa konal v Zborovom dome v Soli. Programom večera bolo spoločenstvo pri Božom slove, 

piesňach a modlitbách, rôzne aktivity i pozeranie filmov. 

Účasť: 20 mládežníkov. 

 

VIII. Zborová práca so ženami: 
 

(1) Popoludnie nielen pre ženy / 7. 3. 2021: 

     sa uskutočnilo online spôsobom – vysielanie naživo youtube / facebook. V programe 

účinkovali: Zuzana Kubačková – nám. farárka; Ľuboš Kubačka – zb. farár; Rebeka Kubačková 

– klavír, Lea Kubačková – flauta. Zamyslenie 2Kr 4,8-11. 

      

(2) Spoločenstvo žien sa v r. 2021 nestretlo. 

 

(3) Pečenie vianočných oblátok v CZ: 

     V r. 2021 sme radi, že aspoň v Zámutove sa podarilo napiecť oblátky a distribuovať do 

domácností. Úprimne ďakujeme rodinám v Zámutove, bratom a sestrám za milodary. 

 

IX. Túra – sa neorganizovala. 
 

X. Zborová práca so staršími – stretnutie so staršími sa nekonalo. 
 

XI. Adventno - vianočný koncert – 19. 12. 2021: 
     sa konal v 4. adventnú nedeľu o 16:00h. v chráme Božom v Soli online spôsobom - 

vysielaný naživo na kanáloch CZ YouTube i Facebook. V rámci programu vystúpili: kapela 

Stíša sa (Michal Vancák, Jerguš Jenčo - gitara, Rebeka Kubačková - klavír, Štefan Gabčan – 

basgitara, Lea Kubačková – flauta, Diana Grácová, Nina Mrusková). Zamyslenie nad Božím 

slovom F 4,4-9; mal br. Štefan Gabčan – ev. farár CZ Drienčany. Programom sprevádzala 

a zamyslenie mala s. farárka Z. Kubačková. Réžia - kamera: Ľuboš Kubačka – zb. farár; zvuk: 

Matúš Boroš; technická spolupráca: Filip Mrusko. 

 

XII. Hudobná skupina – Prázdny kríž:  
     v roku 2021 pracovala a skúšala v štúdiu BieM Studio v Soli. Tvorili ju Matúš Boroš 

(akustická gitara, spev), Martin Berta (perkusie), Petra Jakubová (spev), Kamila Kolesárová 

(piano, klávesové nástroje) a Slavomír Matta (spev). Podieľala sa na niektorých akciách, či už 

zborových (Služby Božie, Zborové dni, sobáše...) alebo mimozborových (online Semfest 2021, 

Sobáš Vyšný Žipov). 

     Zúčastnila sa na viacerých online hudobných kresťanských aj nekresťanských podujatiach, 

na ktorých jej členovia čerpali duchovne aj hudobne. 

     Kapela bola až doposiaľ veľmi vďačná Ev. a. v. cirkevnému zboru v Soli za poskytnutie 

zborového domu na uskladnenie aparatúry, ktorú si už v tomto roku kompletne preniesla do 

svojho nahrávacieho štúdia a aj za to, že ju podporuje v rôznych oblastiach. Aj vďaka tomu 

môže rásť na poli duchovnom, ako aj na poli hudobnom. Všetkým ľuďom z nášho zboru ďakuje 
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za modlitby a za milodary, ktoré mohla využiť na svoje účely a praje množstvo Božieho 

požehnania celému zboru. Špeciálne sa chce poďakovať farárovcom Kubačkovým za 

významnú podporu v každom smere a praje im hojnosť Božieho požehnania v ich 

nenahraditeľnej práci v našom zbore...                                          

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

 

Tabuľka č. 8 
 

9. VÝCHOVNÁ PRÁCA 

A/ DETSKÁ BESIEDKA: 
 konala sa vo veľmi obmedzenom režime. 

 Soľ: 10 x; Čaklov: 3 x. Spolu: 13 x. 

 obsah: Soľ / témy – Život Ježiša; 

miesto: Soľ / zasadačka farského úradu. Prichádzajú aj deti z Hlinného. 

 V Čaklove bola snaha pokračovať v učení detskej besiedky, 1x jedno dievča a 2x neprišiel 

nikto. 

 deti z detských besiedok v r. 2021 nevystupovali. 

 vyučujúci: Soľ / Čaklov – Z. Kubačková – nám. farárka. 

 

B/ ŠKOLSKÁ NÁBOŽENSKÁ VÝUČBA: 
 výučba náboženstva prebiehala v r. 2021 na základných školách: Zámutov, Soľ. Vyučovalo 

sa podľa učebných osnov. Na ZŠ vyučovala: ThDr. Zuzana Kubačková – nám. 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 počet účasť  

2020 14 12 16 10 10 10 36 26 0 0 1 15 

2021 10 7 11 13 11 10 29 25 0 0 1 0  

Školský 

rok 

Základná škola Stupeň Počet 

žiakov 

Spolu Čas vyučovania 

2020/2021  

SOĽ 

I. stupeň 0   

II. stupeň 0 0  

 

ZÁMUTOV 

I. stupeň 3   

II. stupeň 8 11 St.: 12:45 – 13:30h. 

V šk. r. 2020/2021 sa na ZŠ –  Zámutov vyučovalo spolu 11 žiakov. 
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10. ČINNOSŤ PRESBYTERSTVA 

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

 

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

 

o POČET ZASADNUTÍ: 2. 

 

o OBSAH ZASADNUTÍ: 

 

(1)  8. 6. 2021 – 18:00h.; ev. kostol Soľ /výročné zborové presbyterstvo, program: kňazská 

správa za r. 2020; správa o hospodárení za rok 2020; zápisnica z revízie a kontroly 

Hospodárskeho výboru; zápisnica z kontroly inventárnej komisie; návrh rozpočtu na r. 

2021; 220. výročie od posvätenia kostola v Soli; 20. výročie od posvätenia kostola 

v Hlinnom; posvätenie oltárneho priestoru vo filiálke Čaklov; rôzne – diskusia; návrhy na 

uznesenie, schválenie uznesení. Účasť presbyterov: 41. 

 

(2) 28. 9. 2021 – 18:00h.; ev. kostol Soľ / program: vnútromisijné aktivity a podujatia CZ;        

hospodárske záležitosti CZ: a) informácie o plnení rozpočtu 2021; b) stav hospodárenia CZ; 

c) informácie o stave plnenia CZ do Fondu finančného zabezpečenia ECAV; d) nový model 

výpočtu príspevku do Fondu finančného zabezpečenia ECAV; oprava fasády kostola vo 

filiálke Hlinné; výmena plynového kotla v Zborovom dome, vytvorenie druhého 

sprchovacieho kútu; rôzne – diskusia; návrhy na uznesenie, schválenie uznesení. Účasť 

presbyterov: 32. 

 

11. ČINNOSŤ VNÚTROMISIJNÉHO A HOSPODÁRSKEHO 

VÝBORU 

 

A/ Vnútromisijný výbor: 
 

(1) V r. 2021 nezasadal. 
 

 

Školský 

rok 

Základná škola Stupeň Počet 

žiakov 

Spolu Čas vyučovania 

2021/2022  

SOĽ 

I. stupeň 2 2 Št.: 11:40 – 12:25 

II. stupeň    

 

ZÁMUTOV 

I. stupeň 

 

2   

II. stupeň 10 12 Ut.: 13:40 – 14:20 

V šk. r. 2021/2022 sa na ZŠ –  Soľ, Zámutov vyučuje spolu 14 žiakov. 
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B/ Hospodársky výbor: 

 
(1) 22. 4. 2021 – 18:00h. / ev. kostol Soľ 

 Program: kontrolovanie - revízia účtovných dokladov za štvrtý kvartál r. 2020, za prvý 

kvartál r. 2021, prerozdeľovali sa spoločné výdavky, kontroloval sa výkaz o hospodárení 

za r. 2020; kontrolovali sa zrealizované nákupy a investície v zmysle schváleného rozpočtu 

na r. 2020, kontroloval sa zostatok financií na bankových účtoch, riešili sa hospodárske 

záležitosti, zostavoval sa návrh rozpočtu na r. 2021, diskusia.  

 Prítomní: 10 z 12 členov . 
 

(2) 12. 8. 2021 – 18:00h. / Zasadačka f. ú. Soľ 

 Program: kontrola účtovných dokladov za druhý kvartál r. 2021, prerozdelenie spoločných 
výdavkov, kontrola zrealizovaných nákupov a investícií v zmysle schváleného rozpočtu na 

r. 2021, kontrola zostatkov financií na bankových účtoch, riešenie hospodárskych 

záležitostí, diskusia.  

 Prítomní: 10 z 12 členov. 

 

(3) 12. 10. 2021 – 18:00h. / Zasadačka farského úradu Soľ 

 Program: kontrola účtovných dokladov za tretí kvartál r. 2021, prerozdelenie spoločných 
výdavkov, kontrola zrealizovaných nákupov a investícií v zmysle schváleného rozpočtu na 

r. 2021, kontrola zostatkov financií na bankových účtoch, riešenie hospodárskych 

záležitostí, diskusia. 

 Prítomní: 9 z 12 členov. 

12. MIMORIADNE PRÍLEŽITOSTI V ZBORE 
       

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

 

1) 220. výročie posvätenia chrámu Božieho v Soli / 29.8.2021 
      Na slávnostných službách Božích boli prislúžené sviatosti Krstu svätého i Večere Pánovej 

so spoveďou. Slávnostným kazateľom i liturgom bol br. biskup ZD ECAV JÁN HROBOŇ, 

ktorý udelil i požehnanie pred začiatkom nového školského roka - deťom, žiakom, študentom i 

učiteľom. Liturgovali: Z. Kubačková - nám. farárka, H. Benková - ev. a. v. farárka, Ľ. Kubačka 

- zborový farár. Na službách Božích zahrala a zaspievala kapela Prázdny kríž, kapela Stíš sa. 

S. dozorkyňa V. Ďorďovičová predniesla svoju báseň - 220. výročie, s. farárka Z. Kubačková 

prečítala históriu kostola. Na organe hrala Rebeka Kubačková, na flaute Lea Kubačková. 

Vďaka Pánu Bohu za požehnanie, ktoré sme mohli aj v rámci týchto slávnostných služieb 

Božích prijať... 

 

2) Futbalový turnaj ŠZS / 15.9.2021 
      naši dorastenci a mládežníci sa zúčastnili futbalového turnaja v Chmeľove. Zúčastnilo sa 

ho 7 cirkevných zborov. 4 tímy v doraste; 6 tímov v mládežníckej kategórii. Obidva tímy získali 

3. miesto. SRDEČNE BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME ZA REPREZENTOVANIE NÁŠHO 

CIRKEVNÉHO ZBORU...  

 

3) Posviacka oltára, kazateľnice, krstiteľnice vo filiálke Čaklov / 10.10.2021 
      sa mala konať v 4. adventnú nedeľu v r. 2020, z dôvodu obmedzení bola preložená na r. 

2021. V 19. nedeľu po Svätej Trojici boli slávnostné služby Božie, ktoré sa vysielali aj naživo 

na kanáli youtube / facebook CZ. Na službách Božích privítala s. dozorkyňa V. Ďorďovičová 

vzácnych hostí, br. generálneho biskupa ECAV Ivana Eľku, ktorý bol slávnostným kazateľom 



 13 

na biblický text Jk 2,10-17. Po zvesti Božieho slova posvätil oltár, kazateľnicu, krstiteľnicu; 

biblický text: Ef 6,10-17. Liturgovali: Ivan Eľko – gen. Biskup ECAV; Boris Mišina – tajomník 

gen. biskupa ECAV, Marta Ferjová – zb. farárka CZ Sabinov, Zuzana Kubačková – nám. 

farárka, Ľuboš Kubačka – zb. farár – konsenior ŠZS. V rámci programu služieb Božích 

predniesla históriu s. farárka Z. Kubačková, správu o rekonštrukcii oltára prečítala s. Ľudmila 

Hrivniaková – kurátorka filiálky Čaklov, zaspievala a zahrala kapela Stíš sa. V pozdravoch 

vystúpili: br. Marián Ferjo – architekt, ktorý projektoval nový oltár, kazateľnicu, krstiteľnicu, 

ambón; br. Boris Mišina – tajomník generálneho biskupa ECAV. Na organe hrala: Zuzana 

Kentošová, prenos služieb Božích vysielala Lea Kubačková. 
 

4) 20. výročie posvätenia chrámu Božieho – 100. výročie zvonu v Hlinnom / 

14.11.2021 
      sme si pripomenuli v 24. nedeľu po Svätej Trojici v rámci slávnostných služieb Božích, 

ktoré boli vysielané aj naživo na kanáli youtube / facebook CZ. V úvode služieb Božích sa 

prihovorila s. dozorkyňa V. Ďorďovičová. Liturgovali: Slavomír Gallo – ev. farár; Zuzana 

Kubačková – nám. farárka, Ľuboš Kubačka – zb. farár, konsenior ŠZS. Slávnostným kazateľom 

bol br. Slavomír Gallo na základe biblického textu: J 7,14 - 17, ktorý aj pred 20 rokmi kázal na 

posviacke kostola ako senior ŠZS. V rámci programu služieb Božích predniesla históriu filiálky 

Hlinné s. farárka Z. Kubačková, prihovorila sa starostka obce Hlinné – Milena Naštová 

Hladová. Na organe hrala: Zuzana Kentošová, prenos služieb Božích vysielal Filip Mrusko. Po 

skončení služieb Božích br. Slavomír Gallo a Ľ. Kubačka odhalili pamätnú tabuľu. Na záver sa 

prihovorila s. farárka Z. Kubačková.  

13. PASTORÁLNA ČINNOSŤ 
 sa v našom cirkevnom zbore konala nielen osobne v domácnostiach, ale aj cez sociálne 

siete, telefonicky. Snažili sme sa byť v kontakte s čím viacerými ľuďmi podľa možností, i 

s tými o ktorých sme vedeli, že sú chorí. Snažili sme sa ich duchovne povzbudiť, modlili 

sme za nich.  

 taktiež bola ponúknutá možnosť prislúženia sviatosti Večere Pánovej so spoveďou 

v domácnostiach nielen pre chorých, ale aj pre tých, ktorí boli zdraví, ale  nemohli kvôli 

obmedzeniam prísť do chrámu. Viacerí túto možnosť využili.   

 návštevy boli vykonané nielen v domácnostiach, ale aj v nemocnici a v Domove 

dôchodcov. Keďže mnohé návštevy boli kvôli opatreniam obmedzené, snažili sme sa 

pastorálne pôsobiť cez vysielanie služieb Božích, duchovných zamyslení, či iného 

duchovného programu - vysielaných na kanáli CZ YouTube / Facebook. Pred Vianocami 

bol vydaný zborový časopis Soliansky evanjelik, ktorého bolo tiež zámerom povzbudenie 

bratov a sestier v našom CZ. 

 v r. 2021 sme spoločne vykonali 59 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, člen revíznej komisie ECAV.  

 námestná farárka: školská dekanka ŠZS; vedúca seniorálneho výboru cirkevnej hudby; 

členka VMV ŠZS. seniorálna koordinátorka súťaže „Duchovná pieseň“. 

15. EVANJELICKÁ TLAČ 
 na farský úrad sa odoberá: Evanjelický posol spod Tatier, Evanjelický východ, Cirkevné 

listy, Dúha. 1x bol vydaný zborový časopis k Vianociam 2021: Soliansky evanjelik. 
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16. INTERNETOVÁ STRÁNKA 
 internetová zborová stránka: www.sol.ecav.sk / zborová stránka na facebook.com – 

obidve spravuje Ľ. Kubačka – zb. farár.  

 Živé prenosy služieb Božích 

17. ŽIVÉ PRENOSY SLUŽIEB BOŽÍCH A DUCHOVNÝCH 

AKTIVÍT YOUTUBE / FACEBOOK 
 si vyžadujú zodpovednú prípravu každého vysielania, berieme to však ako službu 

zvestovania evanjelia pre tých, ktorí sa nemôžu z akýchkoľvek dôvodov zúčastniť služieb 

Božích. Táto služba prináša Božie požehnanie a aj keď si vyžaduje veľa času, vyššia 

sledovanosť je zaväzujúca a preto chceme v tejto službe aj naďalej pokračovať. Vylepšovať 

technické zabezpečenie a aj kvalitu živých prenosov. Stále na tom pracujeme. Ak by ste 

chceli aj naďalej finančne prispieť na ďalšie technické zabezpečenie budeme Vám za to 

vďační. 

 SLUŽBY BOŽIE VYSIELANÉ CELÝ ROK: napr.1.1.2021 – Youtube: 1000; Facebook: 

668 ->1668 zhliadnutí; 

 VEČERNÉ SLUŽBY BOŽIE: 7; prvé vysielané 24.2.2021 – Y: 701; F: 981 -> 1682 

zhliadnutí; 

 ZAMYSLENIA NAD BOŽÍM SLOVOM: 15;  

prvé vysielané 13.1.2021 – Y: 471; F: 469 -> 940 zhliadnutí; 

 POPOLUDNIE NIELEN PRE ŽENY; 7.3.2021 Y: 689; F: 1 500; SPOLU: 2189 zhliadnutí;  

 PÔSTNY MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ 22. – 26.3.2021; 1 VEČER – Y: 490; F: 401 -> 891; 

2 VEČER – Y: 426; F: 297 -> 723; 3 VEČER – Y: 503; F: 670 -> 1 173; 4 VEČER – Y: 

461; F: 352 -> 813; 5. VEČER – Y: 460; F: 391 -> 851. 

 KONFIRMÁCIA 16.5.2021; Y: 1 139; F: 1 400 -> 2539 zhliadnutí; 

 220. VÝROČIE POSVÄTENIA KOSTOLA V SOLI: Y: 1 217; F: 958 -> 2175 zhliadnutí. 

18. 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.  

19. POČET ČLENOV V CIRKEVNOM ZBORE K 31.12.2021: 

1018. 

 Soľ: 376 

 Čaklov: 327 

 Zámutov: 140 

 Hlinné: 122 

 Zlatník: 26 

 Jastrabie: 24 

 Rudlov: 3 

 

http://www.sol.ecav.sk/
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II. HOSPODÁRSKY ŽIVOT CIRKEVNÉHO ZBORU 

II. A) Správa o hospodárení cirkevného zboru Soľ za rok 2021                                                                                               

 
Príjmy celkom: 59 778 € 

Milodary: 21 149  

Soľ, Jastrabie, Zlatník 10 857  

Čaklov 4 245  

Zámutov 2 987  

Hlinné 3 060  

Ofery: 7 254  

Soľ, Jastrabie, Zlatník 3 337  

Čaklov 2 033  

Zámutov 892  

Hlinné 992  

Cirkevný príspevok: 14 190  

Soľ, Jastrabie, Zlatník 5290  

Čaklov 4960  

Zámutov 2380  

Hlinné 1560     

Dotácie 1991  

Čaklov 1 991  

Príjmy z prenájmu 

majetku 

1 998  

Ostatné príjmy z toho: 13 196  

Soľ 12 329  

filiálky na spoločné výdavky 11 715  

predaj kalendárov a literatúry 347  

preplatky VSE, SPP a iné 267  

Čaklov 631  

refundácia elektriky CŠ a iné 375  

preplatok SPP 256  

Zámutov 188  

Hlinné 48  

   

Výdavky celkom:  61 012 

Opravy z toho:  484 

Soľ  469 

Hlinné  15 

Obstaranie majetku z toho:  19 379 

Soľ  8 439 

notebook 704   

tlakový čistič 219   

tech. vyb. na prenos 2 622   

plyn. kotol Zb. dom 2 404   

záhradný traktor 2 490   

 Čaklov   

rekonštrukcia cirkev. školy  10 490 
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Hlinné  450 

Reprezentácia  25 

Cestovné  60 

Telefón + internet  636 

Poistky  733 

Prevádzková réžia  27 661 

časopisy  130 

kancelárske potreby  143 

čistiace potreby  95 

PHM  658 

ostatné, materiál DS, 

sviečky, kvety, víno VP a 

iné  

 2 778 

vodné  508 

elektrická energia z toho  2 023 

Soľ / kostol, Zb. dom, fara                        

1 039 

  

Čaklov 496   

Zámutov 288   

Hlinné 200   

plyn z toho  4 569 

Soľ / kostol, Zb. dom, fara                        

2 688 

  

Čaklov 831    

Zámutov 408   

Hlinné 642   

daň z príjmu     437 

daň z nehnuteľnosti       29 

ostatné poplatky spolu z 

toho 

 16 391 

Soľ z toho: 2 614   

kantorské práce 270   

kostolné práce 390   

 

platby pre Tranoscius 928 

  

obed 20 výr.128   

povinné ofery 474   

-vivit Tesnou bránou 134   

bankové, poštovné, iné 290   

Čaklov z toho 7 916          

kantorské práce 388   

kostolné práce 360   

spoločné výdavky na účet 

matkocirkvi 6 512 

  

VSE CŠ 156   

bankové, servisné, iné 500   

Zámutov z toho: 3 084   

kostolné práce 200   

spoločné výdavky na účet 

matkocirkvi 2 781 
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bankové, poštovné a iné 103   

Hlinné z toho: 2 776   

kostolné práce 300   

spoločné výdavky na účet 

matkocirkvi 2 422 

  

bankové a iné 54   

Príspevky VCOJ  10 149 

Iné  950 

Pôžičky bezúročná sl. auto  935 

 

Hospodársky výsledok: -  1 234 € 

 

Zostatok finančných prostriedkov v pokladniach a na bežných účtoch  

k 31.12.2021: 32 349,60 €. 
 

 Pokladňa Bežný účet 

Soľ 95,47 13 937,17 

Čaklov 263,59 7 547,34 

Zámutov 1 436,26 6 482,15 

Hlinné 106,99 2 480,63 

Spolu: 1 902,31 € 30 447,29 € 

(Spracovala Ing. Helena Hudáková – zborová účtovníčka CZ ECAV na Slovensku Soľ) 

 

II. B) Vyhodnotenie prác, investícii v rozpočte za r. 2021: 
 

SOĽ: digitálny mix: rozpočet: 1 333€ / skutočnosť: 1 316,39€; mikrofón 2ks: rozpočet 600€ / 

skutočnosť: 598€; kamerové svetlá 2ks: rozpočet 600€ / skutočnosť: 458€; zosilňovač – 1ks: 

189€; notebook 704,-€; záhradný traktor: rozpočet 2 690€ / skutočnosť: 2 490€; oprava 

kanalizačného potrubia: 1 000€ / skutočnosť: 43,90€. 

 

ČAKLOV: investície do cirkevnej školy: 10 000,-€; z toho: plynová prípojka: 3 000,-€; 7 000,-

€: výmena okien, kúrenie plynový kondenzačný kotol s ohrevom vody, oprava fasády; 

maľovanie. Skutočnosť: 7 916 €.        

 

ZÁMUTOV: vchodové dvere na kostole: 2 000,-€ / nezrealizované.  

 

HLINNÉ: maľovanie strechy: 1 500,- € (presunuté na r. 2022) / Pamätná tabuľa – 450 €. 

 

- SCHVÁLENIE NÁKUPOV A INVESTÍCII ZBOROVÝM PRESBYTERSTVOM 

MIMO ROZPOČTU, V ZMYSLE PLATNÉHO ZBOROVÉHO ŠTATÚTU v r. 2021.  
Uznesenie č. 10/2021 - Zborové presbyterstvo CZ ECAV na Slovensku Soľ schvaľuje: 

navýšenie finančných prostriedkov na nerozpočtované výdavky v r. 2021 v sume  do 4 000 €:  

a) 2 050 € na zakúpenie a montáž nového plynového kotla s ohrevom vody do Zborového domu;  

b) 1 500 € na dokončenie opravy interiéru budovy – cirkevnej školy v Čaklove;  

c) 450 € na výrobu tabule pri 20. výročí posvätenia chrámu Božieho a 100. výročí zvonu. 

 

- VIANOČNÉ BALÍČKY DEŤOM DO SRBSKA / vyzbieralo sa: 1 300 € + pripravené 

balíčky.  S. farárka Z. Kubačková z milodarov nakúpila požadované veci do ostatných balíčkov 

a spolu s mládežníkmi ich pobalili do krabíc. ĎAKUJEME. 
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II. C) ZÁPISNICA Z KONTROLY HOSPODÁRENIA ZA R. 2021 
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III. ZÁVER: 
• na prvom mieste ďakujem Pánu Bohu za Jeho milosť a požehnanie v r. 2021; 

• ďakujem mojej manželke, nám. farárke Z. Kubačkovej za jej službu v CZ; 

• ďakujem s. dozorkyni V. Ďorďovičovej za jej službu, za konštruktívnu spoluprácu; 

• ďakujem zástupcovi zb. dozorkyne; kurátorom a kurátorkám za ich službu; 

• ďakujem všetkým presbyterom – presbyterkám, s. účtovníčke, pokladníčkam, kostolníkom 
za ich obetavú službu, kantorom, všetkým členom vnútromisijného, hospodárskeho výboru, 

skupine Prázdny kríž za ich prínos a reprezentáciu CZ; 

• ďakujem všetkým sestrám a bratom, ktorí vedú pobožnosti pri zosnulých; 

• ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí ste svojimi milodarmi, oferami, či akýmkoľvek 
iným spôsobom prispeli na činnosť CZ v r. 2021. 

 

SOLI DEO GLORIA 

 


