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Správa o činnosti Spoločenstva evanjelických žien v roku 2017
1. Oficiálny názov organizácie, právna forma, sídlo, IČO
Názov: Spoločenstvo evanjelických žien - SEŽ
Právna forma: Účelové zariadenie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Sídlo: Palisády 46, 811 06 Bratislava
IČO: 30866936
2. Zloženie orgánov, a komentár k zmenám, ku ktorým došlo v priebehu roka
Orgánmi SEŽ sú valné zhromaždenie a výbor, zložený zo seniorálnych koordinátoriek
a predsedníčky SEŽ. V každom senioráte vedie prácu žien seniorálna koordinátorka. Aj v
cirkevných zboroch je možné mať vedúce a výbory práce žien.
V roku 2016 na 11. valnom zhromaždení SEŽ boli zvolené 2 nové koordinátorky: pre
Košický seniorát Ingrid Nováková (dnes už Matisková) a pre Zvolenský seniorát Lívia
Mojzsisová a Božena Schniererová ako zástupkyňa koordinátorky.
V súčasnosti má každý seniorát svoju volenú koordinátorku práce žien. V roku 2017
k zmenám nedošlo.
Téma 12. Valného zhromaždenia znie: „Smädnému dám zadarmo z prameňa vody
života“ (Zj.21,6b) Pojem „živá voda“ poznáme z rozprávok. Ktože by ju nechcel, veď lieči
a oživuje. Je to len rozprávka!? Vieme aká dôležitá je voda pre prírodu, pre život rastlín
a zvierat, aj pre telesný život človeka. Živou vodou pre dušu je Božie slovo. Predpokladám,
že rozhovor Samaritánky s Pánom Ježišom pri Jákobovej studni zo 4.kap. Jánovho evanjelia
poznáte. Pán jej ponúkol živú vodu prúdiacu k večnému životu. Jej, hriešnej, zadarmo! To je
nádej aj pre nás. Omilostil ju a ona pozvala k prameňu života svojich rodákov, svedčiac
o Ňom ako o Mesiášovi. Aj voda Krstu Svätého je oživujúcou vodou. Veď nás obmyla od
hriechov a premenila na Božie deti a dedičov kráľovstva Božieho. – Pán dnes aj nás pozýva
do vzťahu viery a uisťuje o Božej milosti, dokonca i v aktivitách SEŽ. Skúsme si ich vypočuť
pod týmto zorným uhlom:
3. 3. Správa o aktivitách vykonávaných v rokoch 2016 a 2017
Organizačné podujatia
Spoločenstvo evanjelických žien svoju činnosť každý rok začína Výročným stretnutím
rozšíreného výboru SEŽ, to znamená seniorálnych koordinátoriek a ich zástupkýň. V roku
2016 sa konalo 27. a 28. februára a v roku 2017 to bolo 24. a 25. februára, obidva razy
v Agapé vo Svätom Jure. 11. VZ SEŽ sa konalo 30.4.2016 v Kremnici. Večeru Pánovu
valnému zhromaždeniu slúžil a nové koordinátorky do funkcie uviedol biskup ZD ECAV,
Mgr. Milan Krivda. Slávnostnou kazateľkou bola ThDr. Elaine Gleci Neuenfeldt, riaditeľka
oddelenia práce žien Svetového luteránskeho zväzu – WICAS.
Rok 2017 bol mimoriadny – jubilejný rok 500. výročia Reformácie. Z tohto dôvodu bol
veľmi bohatý na rôzne misijné a slávnostné udalosti. SEŽ sa zúčastnilo na všetkých misijných
podujatiach k 500. výročiu reformácie v spolupráci s ECAV. Významnou udalosťou v roku
2016 bolo uzavretie dohody o spolupráci medzi ECAV a Spoločenstvom evanjelických
žien. Podľa dohody ECAV vydala k výstavám obrazov projektu Vyšívaná história Ev. cirkvi
na Slovensku bulletin so sprievodným textom k zobrazeným historickým udalostiam, dala
zarámovať a vystavovala fotografie predlôh, ktoré vytvorila prof. Janka Krivošová. SEŽ
svojimi projektmi Vyšívaná história..., postupne vždy viacerými hotovými a zarámovanými

obrazmi a od konca júla 2017 i prezentáciou knihy Reformácia po praslici, ktorou sme
zakončili projekt Reformácia a ženy, prispelo k obohateniu misijného programu Oslobodení
Božou milosťou vo všetkých seniorátoch a pri centrálnych oslavách 500. pamiatky
Reformácie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Projekty SEŽ k 500. výročiu Reformácie
1. Reformácia a ženy – historický výskum účasti žien na šírení Reformácie a obrane
Evanjelickej cirkvi - v krajinách niekdajšej „Dunajskej monarchie“, čiže v Rakúsku,
Maďarsku, na Slovensku, v Čechách, čiastočne aj v Poľsku / Sliezsku - v období 1517-1781.
K medzinárodnému projektu nás pozvala Evanjelická akadémia vo Viedni.
Členkami medzinárodného organizačného výboru projektu Reformácia a ženy boli Daniela
Horínková a Eva Oslíková, ktoré sa zúčastňovali jeho stretnutí na Evanjelickej akadémii vo
Viedni od roku 2012. V roku 2016 sa k nim pridala aj Mgr. Vlasta Okoličányová . V r. 2012,
2014 a 2016 sa v rámci projektu konali po dve konferencie: Reformácia po praslici, Biblia
v chlebe a Dôvera v budúcnosť v slobode a zodpovednosti. Jedna po každé vo Viedni, kde
sa zúčastnili aj delegátky SEŽ (3-5) a jedna na Slovensku, ktorá bola viac-menej slovenskou
verziou viedenskej konferencie. (7.-8.10.2016 – v Lipt. Trnovci – viedla Eva Oslíková.)
V r.2013 sme v rámci projektu vydali knihu doc. Miloša Kovačku Vzácne ženy rodu Révai,
vo vydavateľstve Vivit, a projekt sme ukončili vydaním knihy Reformácia po praslici
(2017); vydavateľom je SEŽ, zodpovedná redaktorka Marta Činovská, ilustrátorka Ľubica
Prudilová Dohnányová, dizajnér Karol Prudil, knihu vytlačili v Devin Printhaus-e, nákladom
1000 výtlačkov. Autorkami diela sú Sidónia Horňanová, Vlasta Okoličányová, Daniela
Fiačanová, Nora Baráthová a Gabriela Žibritová.
S uskladnením a distribúciou nám pomáha vydavateľstvo Porta libri. Vďaka!
Organizačne prácu viedla Dniela Horínková. Redakcia knihy Reformácia po praslici zasadala
vždy v Bratislave. Knihu sme uviedli do života na seniorálnom reformačnom stretnutí
Bratislavského seniorátu v Modre – Kráľovej v októbri 2017. Odvtedy sestra Okoličányová
navštevuje s prednáškami o ženách Reformácie senioráty, kam ju pozvú. - Okrem povinných
výtlačkov do určených knižníc, knihu ako odmenu dostali autorky, recenzentka, výtvarníci
a sponzori v SR i v Nemecku a Evanjelická akadémia vo Viedni.
(Z tohto projektu vyšiel impulz uskutočniť divadelné predstavenie „Krvavý trón“, ktoré
zrealizoval BÚ VD ECAV).

2. Projekt „Vyšívaná história evanjelickej cirkvi na Slovensku“
Šprecificky slovenský projekt, v zahraničí hodnotený ako jeden z najlepších projektov k 500ročnici Reformácie. Členkami komisie projektu boli od počiatku PhDr. Jana Kepplová ako
autorka a Mgr. Daniela Horínková ako organizátorka. Sériu obrazov na textil namaľovala
prof. Ing. Arch. Janka Krivošová, ktorá sa stala členkou projektovej komisie i umeleckou
garantkou projektu a je i autorkou sprievodných textov k obrazom. Do komisie sme ako
odborníčku prizvali sestru Emíliu Fojtíkovú, majiteľku firmy na vyšívanie v Púchove, ktorá
zabezpečila všetky materiálové potreby projektu.
Projekt pozostáva zo 17 obrazov o rozmeroch 120 krát 100 cm, po jednom pre každý
seniorát, Bratislavský seniorát vyšíval dva obrazy; obraz pre košický seniorát a jeden navyše
vyšila pani Elena Ružičková z Banskej Bystrice. 17. obraz predstavuje mapu seniorátov
ECAV vytvorenú z typických regionálnych výšiviek, ktorú zostavila sestra Fojtíková.
Vyšívanú mapu seniorátov vysoko hodnotili odborníčky ako vynikajúce stvárnenie výskumu
regionálnych výšiviek za posledných 40 rokov. Každý seniorát mal svoju „seniorálnu
vyšívačku / vyšívača“, ich úlohou bolo garantovať kvalitu a dodržanie termínu ukončenia.
Od roku 2012 sa uskutočnilo 5 školení vyšívačiek v zborovom dome Elpis v Liptovskom
Trnovci a v Párnici. 8.-10.12.2017 sa vo Svätom Jure konalo 6.- rozlúčkové stretnutie

s vyšívačkami, ktorého sa zúčastnilo 35 sestier. Súčasťou stretnutia bola prednáška A.M.
Benkovej o manželkách reformátorov v Nemecku, návšteva vianočných trhov v Bratislave,
návšteva cintorína vo Sv. Jure, kde sú pochovaní predkovia jednej z hrdiniek knihy
Reformácia po praslici a návšteva opery J. Straussa Netopier v novej budove Slovenského
národného divadla, kde bola od 31.10. až do konca roku 2017 umiestnená kompletná výstava
„Vyšívanej histórie...“ Všetky vyšívačky pracovali zadarmo, za čo im patrí naša nesmierna
vďaka. Bez ich darovanej práce by sa projekt nebol mohol uskutočniť. Ako odmenu dostali
účastníčky rozlúčky novú kuchársku knihu, ktorú im darovala autorka Evelyn, evanjelička
z Limbachu, a druhé vydanie bulletinu k výstave s menami všetkých, ktorí sa vyšívania
zúčastnili (okolo 250). Sestra Šúrková zo Skalice uháčkovala množstvo rybičiek, ktoré sme
rozdávali na seniorálnych stretnutiach, v zahraničí, aj na rozlúčkovom stretnutí. Členky
komisie na požiadanie navštevovali senioráty, kde sa vyskytli problémy s vyšívaním. Zvlášť
sestra Fojtíková obetovala nášmu projektu obdivuhodné množstvo práce, času a kilometrov
ciest, za čo jej patrí naša vďaka. Osobne som sa zúčastnila 11 zo 14 seniorálnych misijných
stretnutí, mala som príhovor na vernisáži výstavy v novej budove SND v B-e, v rámci
záverečných osláv Pamiatky Reformácie v Bratislave. Na viacerých podujatiach ma
sprevádzali a občas i zastupovali sestry: Józsová, Kepplová a Šúrková, 18.12.16 v Rožňave
ma zastupovala sestra Danica Hudecová. Srdečne im ďakujem. V roku 2017 bol projekt
okrem seniorálnych slávností vystavený na niekoľkých miestach, napr. v Skalici, v Pezinku,
v Leviciach, v Modre, v Martine, v Púchove, na EBF a v SND v Bratislave.
Cieľom oboch projektov SEŽ k 500-ročnici Reformácie je lepšia znalosť našej cirkevnej
histórie, budovanie bratsko-sesterského spoločenstva v rámci ECAV, v rodinách, medzi
generáciami, v jednotlivých cirkevných zboroch. Veríme, že oba naše projekty slúžia
k oživeniu viery, prebudeniu cirkvi a na oslavu Božieho mena.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vzdelávacie podujatia mimo projektov
V roku 2016 sa seminár SEŽ konal v rámci projektu Vyšívaná história... a rok 2017 bol plný
podujatí k 500-ročnici Reformácie, neplánovali sme teda ďalší seminár, či konferenciu.
Webová stránka SEŽ – www.sezs.sk: Našou webmajsterkou je sestra Ing. Ľudmila
Činčurová z Púchova. Na našej web. stránke nájdete okrem štruktúry SEŽ a aktualít aj
prednášky z viacerých podujatí, biblické úvahy, dobré rady pre zdravie a domácnosť a ukážky
z vlastnej tvorby žien. Prosím Vás, zasielajte sestre Činčurovej svoje príspevky a správy zo
seniorátov, aby boli informácie o nás pestrejšie a komplexnejšie.
1.3.2017 som prednášala na stretnutí žien v Istebnom.
3.11.2017 som prednášala o Reformácii na Základnej škole Ev. lýcea v Bratislave. Sestra
Oslíková prednášala na základnej škole Narnia v Pezinku.
Zahraničné styky SEŽ so sesterskými organizáciami
Gustav Adolf Werk Frauenarbeit v Nemecku, Zväz zamestnaných evanjelických žien vo
Württembersku, Evangelische Frauenarbeit v Strednom Nemecku, vo Wuerttembersku,
Evangelische Frauenarbeit v Rakúsku, Svetový luteránsky zväz - Oddelenie pre prácu
žien WICAS /Women in church and society/ sú naše najdôležitejšie partnerské organizácie.
Naše projekty rôznym spôsobom podporovali najmä sestry z partnerských cirkví –
Stredonemeckej a Württemberskej ev. c. Občasné styky a spoluprácu máme však aj s inými
sesterskými organizáciami, najmä v susedných krajinách.
Reprezentácia SEŽ v zahraničí:

Konferencie WICAS vo Varšave – 7.-10.2.2016 – sa zúčastnili D.Horínková a E.Sokola
Hlačoková. Stretnutie kresťanov stredovýchodnej Európy v Békeškej Čabe -6.-8.7.2016
neorganizovalo síce SEŽ, ale mnohé naše členky sa zúčastnili zájazdov zo seniorátov.
Na Stretnutí evanjelických žien Poľska vo Varšave sa v septembri 2016 za SEŽ zúčastnili
sestry Mojzsisová a Schniererová.
31.10.2016 – na Pamiatku Reformácie som sa na priame osobné pozvanie zo Svetového
luteránskeho zväzu zúčastnila na otvorení jubilejného roku Reformácie vo Švédsku
v historickej katedrále z 12.stor. v Lunde a v špordovej hale Aréna v Malmö.
Som nesmierne vďačná Pánu Bohu, že som dostala možnosť zúčastniť sa tejto významnej
udalosti korunovanej spoločným vyhlásením evanjelikov a katolíkov, ktoré na mieste
podpísali pápež František a prezident SLZ Munib Younan, biskup z Jeruzalema. Ich vzájomné
objatie s dojatím sledovala lundská katedrála plná cirkevných predstaviteľov z celého sveta.
8.1.2017 som sa zúčastnila na slávnostnej inaugurácii novej riaditeľky EFA v Rakúsku,
sestry Gerti Rohrmoser.
4.-8. mája 2017 som bola pozvaná prednášať o histórii ECAV do Stuttgartu na výročné
stretnutie Evanjelického zväzu zamestnaných žien a 25.-28 mája 2017 som sa spolu so sestrou
Vlastou Okoličányovou zúčastnila stretnutia Trojpartnerstva a putovného Kirchentag-u
v Jene, vo Weimare a Wittenbergu.
22.-25.júna 2017 boli fotokópie celej série gobelínov vystavené na Európskej konferencii
evanjelických duchovných v ozbrojených silách vo Francúzsku pod názvom Hrad
prepevný a to v centre Výskumu Európskeho protestantizmu v Provensálsku. Konferencie sa
zúčastnilo vyše 600 vojakov z 18 krajín. Odvtedy máme aj francúzsky preklad bulletinu.
Na tzv. Svetovej výstave pri príležitosti 500. výročia Reformácie vo Wittenbergu SEŽ
zastupovali: D. Horínková, Eva Oslíková a Eva Guldanová. Bolo to v druhom augustovom
týždni 2017 a našou úlohou bola inštalácia a prezentácia výstavy Vyšívanej histórie, striedali
sme sa vo výstavných sieňach v dome Jána Bugenhagena (1. evanjelická fara na svete) ako
i vo výstavnom stane SLZ v Lutherovom parku. Bývali sme v dome Lukasa Cranacha (jeden
z najstarších murovaných domov vo Wittenbergu). Zúčastnili sme sa medzinárodného
stretnutia luteránskych žien 12.8.2017 vo Wittenbergu (bolo nás vyše 600) a spoločného
fotografovania ordinovaných žien (okolo 120). Prítomných bolo i niekoľko biskupiek.
Zahraničné návštevy u nás:
V r. 2016 to boli hostia na 11. VZ SEŽ v Kremnici: Nemecko: Gertrud Dorn, Brigitte Rachel,
Karola Ritter, Hannelore Bohner, Poľsko: Alexandra Blahut Kowalczyk,
Maďarsko: M. Pinter Brebovszky s dcérou, Česká republika: Natalie Klusová a Elaine Gleci
Neuenfeldt zo SLZ-WICAS, pôvodom z Brazílie
17.5.2017 nás navštívil zájazd evanjelikov z Bavorska pod vedením s. Inge Gehlert.
Spolupráca s ekuménou
Spomedzi ekumenických organizácií sú našimi najdôležitejšími partnerkami: Komisia žien
pri Ekumenickej rade cirkví a Ekumenické fórum kresťanských žien Európy.
Ekumenické fórum má v každej krajine najmenej 2 koordinátorky z rôznych cirkví. U nás to
sú Nata Hovorková (BJB) a Eva Guldanová (ECAV) zvolené Komisiou žien ERC, ktorú
viedla A.Adamovičová. Komisia sa stretáva 2-3 krát ročne. T.r. na jar zomrela sestra A.
Adamovičová vo veku 85 rokov. Za jej dlhoročnú zanietenú prácu jej patrí naša vďaka a úcta.
Svetový deň modlitieb (SDM), ktorý sa koná v prvý piatok v marci, je stále najmasovejšou
ekumenickou spoluprácou na Slovensku.
27.-29.5.2016 sa konala Medzinárodná ekumenická konferencia vo Svätom Jure na tému
Cirkev je telo Kristovo. Hlavným organizátorom bolo Ekumenické fórum kresťanských žien
Európy / SR, za výdatnej pomoci SEŽ. Zúčastnili sa jej sestry z Nemecka, Rakúska, Poľska,

Čiech, Maďarska a Chorvátska. 5.-8.5.2017 sa konala Medzinárodná ekumenická
konferencia v Prahe na tému 500 rokov od Reformácie. Hlavným organizátorom bolo EF
ČR. Zúčastnili sa jej sestry zo Slovenska, Poľska, Čiech a Chorvátska.
Spolupráca s médiami – Naše projekty v rozhlase, televízii i v tlači prezentovali
sestry Janka Krivošová, Jana Kepplová, Emília Fojtíková, Zuzana Ševčovičová, Jarmila
Józsová, Vlasta Okoličányová a Daniela Horínková. 26.10.16 na STV2 vysielali dokument o
„gobelíne“, šot o práci na projekte Vyšívaná história reformácie na Slovensku v Púchove
prišla s nami nahrávať aj regionálna TV z BB. RTVS v relácii Generácia odvysielala v 2017
dokument o Vyšívanej histórii nahrávaný v Pezinku. Prakticky všetky naše Interview sa týkali
sa jubilejnej Pamiatky Reformácie. Sestra Emília Fojtíková zorganizovala aj nahrávanie
vyšívania na DVD. Na žiadosť stredo-nemeckých sestier som nahrávku poslala do Halle,
vedúcej práce žien Carole Ritter.
Práca žien v cirkevných zboroch a seniorátoch ECAV prebieha pod vedením
seniorálnych koordinátoriek. Najefektívnejšie prepojenie nastáva vtedy, keď seniorálne
koordinátorky práce žien sú členkami seniorálnych presbyterstiev alebo vnútromisijných
výborov.
Činnosť žien v cirkevných zboroch je veľmi rozmanitá, možno ju však zhrnúť do týchto skupín,
ktoré sa vyskytujú takmer v každom CZ:
- vedenie detských besiedok a tvorivých dielní pre rozličné generácie;
- starostlivosť o kostol a cirkevné priestory vrátane záhrad v zbore, opatera hrobov farárov;
- hostiteľské povinnosti pri významných udalostiach a návštevách v zbore;
- vedenie speváckych zborov dospelých i detí;
- organizácia seniorálnych stretnutí;
- návštevy starých, osamelých členov zboru, vrátane diakonickej činnosti;
- organizácia zbierok pre núdznych nielen v najbližšom okolí, ale napr. aj v Afrike;
- organizácia detských táborov alebo táborov detí s rodičmi;
- organizácia klubov mamičiek s detičkami na materskej dovolenke;
- príprava stretnutí pri významných jubileách členov CZ;
- adventné aktivity: posedenia , pečenie oblátok, vianočného pečiva, výroba vianočných
ozdôb, nezriedka sa výrobky predávajú a zisk je príspevkom na činnosť v CZ, budovanie
betlehemu, obnovovanie dávnych tradícií;
- organizovanie prednášok, výletov a návštev iných CZ;
- príprava tém na biblické hodiny (ženy v Biblii, a pod.)
- organizácia účasti zboru na Valnom zhromaždení SEŽ;
- výstavy prác členov a členiek miestnych CZ;
- oslavy jubileí významných dejateľov, často i lokálneho charakteru;
- účasť na vyšívaní „Gobelínu“
- príprava Svetového dňa modlitieb.
V nasledujúcich správach jednotlivých seniorátov sú uvedené iba ich špecifické aktivity.
1. Bratislavský seniorát – sestra Z. Ševčovičová
- počas „Dní hliny“ v Modre sa podarilo zorganizovať zbierku na sirotinec,
- ženy chodia na stretnutia s deťmi, predstavenie Krvavý trón – ochotníci BÚVD
- stretanie žien vo veľkej Bratislave raz do mesiaca (zo všetkých 6 CZ v B-e)
- v Pezinku 2016 opravy zborového domu, veže kostola v PK, letný tábor pre rodičov a deti
- spevokol Stafides a detský spevokol Hrozienka vedie s. A.Nagyová,
- Klubík pre matky s deťmi vedie M.Čechová;
- slávnostný reformačný večierok s občerstvením 31.10.2017
- spolupráca CZ so spolkom Živena / CZ Pezinok – predsedníčka A. Strapáková

- zájazd do ZOO pre rómske matky s deťmi a ďalšie zájazdy napr. po stopách M.Luthera,
Hlboké, Branč; pomoc pri vyšívaní Gobelínu...
2. Dunajsko-nitriansky seniorát - sestra farárka Moncoľová
- 2016 – oslava 25. výročia založenia Oltárneho krúžku (práce žien) v Nových Zámkoch;
- novodobá tradícia stretávania sa na námestí pri adventnom venci – ekumenický charakter;
- spevácke zbory Nitra a Nesvady reprezentovali SR na V. evanjelických cirkevných dňoch v
Békešskej Čabe a X. stretnutí kresťanov v Budapešti 5.-10.07.2016
- doslova milostivý rok 2017 – všetky akcie v duchu jubilea Reformácie: Vyšívaná história
Reformácie v Leviciach (zakúpenie replík pre seniorát), prednáška o Lutherovi pri fánkach v
Hont. Vrbici, Kalná n. Hronom-Nový Tekov – predstavenie hry Krvavý trón.
3. Gemerský seniorát – sestra farárka Hudecová
- Muránska Dlhá Lúka – ekumenické stretanie s katolíckymi sestrami, výroba adventných
vencov, - Dobšiná – koncert k jubileu Reformácie Hrad prepevný, CD-nosič požehnali emr.
Biskup Július Filo a biskup VD S.Sabol
- príprava Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej
- Rožňavské Bystré – seniorálne stretnutie na tému Luther a Lutherka, Lutherova ruža zo
semien, - divadelné predstavenie zo života M.Luthera,
- Revúca – kresťanské filmy na DVD, tvorivá dielňa Patchwork, ekologické darčeky z
odpadu, stretnutie s J.Krišťákom, jemu vďaka za vyšitie obrazu Prešovských popráv za GeS,
liečivé oleje, vyšívanie krojov; Sirk – pietne Služba Božie pri výročí P.Dobšinského.
4. Hontiansky seniorát – sestra diakonka A. Gabčanová
- organizácia misijného podujatia „Oslobodení Božou milosťou“ v Krupine ;
- sestra farárka Anna Kukulová z Cerova ponúka nápady pre tvorivé dielne.
5. Košícký seniorát – sestra Ingrid Matisková
- aktívne sestry v CZ Opiná - účasť v Herľanoch na biblickom týždni MoS,
- v Červenici na vedeckej konferencii pri 25. výročí školy pre hluchoslepé deti,
- pietné večery pri zomrelých;
- Košice Terasa – prednášky na aktuálne témy (duchovná časť s. farárka K.Tomčíková),
- tvorivé dielne, adventný minifestival, brigády pri stavbe nového kostola
6. Liptovsko-oravský seniorát - sestra farárka Ďurčíková
- Ženy pracujú ako členky redakčnej rady v CZ, kde sa vydáva zborový časopis;
- spravujú dom smútku; zborový dom/ubytovnňu (Párnica); v artikulárnych kostoloch
sprevádzajú návštevníkov – pravidelná denná služba (Sv. Kríž); Východná – misia na Níle;
Istebné - roznášajú kázne, príprava posviacky ZD Karmel, výstavy k 500-ročnici Reformácie;
- vo Veličnej zapožičiavajú pomôcky pre handikepovaných cez ARCHU; Lipt. Trnovec –
pečenie medovníkov s Lutherovou ružou, balíčky k jubileu Reformácie; D. Kubín - bazár
- v Smrečanoch ženy zorganizovali opravu modlitebne;
7. Myjavský seniorát – sestra farárka Vachulová

- Senica 2016 – 3. ročník súťaže Dávidova harfa;
- príprava výstavy biblií a postíl (historických exponátov ) a detských biblií;
- zájazd za Kralickou bibliou 15.12.2016;
- spomienkové bohoslužby na J.M.Hurbana v Beckove 19.3. a v Hlbokom 17.9.2017
- sestry sú aktívne v Senici, Skalici, v Brezovej pod Bradlom, vo Vrbovciach, Čáčove, v
Turej Lúke - zberom lipového kvetu a varením slivkového lekváru prispeli na činnosť CZ
8. Novohradský seniorát – sestra Milica Jozafová
Pracovné stretnutie žien – 11.3.17 v Stredných Plachtinciach,
- slávnostné 17.9.17 v Dobroči – témy: C.Cordatus – D.Hroncová a S.Tomášik – O.Hronec,
- spomienky na 500. výročie Reformácie v mnohých CZ – prednášky, filmy, výstavy, zájazdy
do Nemecka, Maďarska i na Slovensku;
- pripomenuli si aj osobnosti národného a kultúrneho života;
- viaceré CZ majú príkladnú ekumenickú spoluprácu;
- v Príbelciach mali Zlatú konfirmáciu;
- v Dolných Strhároch zasadili lipu na počesť 500. výročia reformácie;
- sestry z Málinca urobili kompletnú inventarizáciu zborového majetku; - tvorivé dielne;
9. Považský seniorát - sestra farárka Drottnerová
- Na stretnutiach sa ženy popri biblických zamysleniach sa zaoberali aj aktuálnymi témami;
- aktívne sestry v CZ Uhrovec - pripravili vianočné balíčky pre deti do Srbska;
- aktívne sú aj Adamovské Kochanovce, Zemianske Podhradie, Nové Mesto n.V.,
- v CZ Stará Turá sa vysoký vek členiek zboru podpisuje na klesajúcej aktivite,
- seniorálne stretnutie v Krnči.
Slovenská evanjelická jednota žien v Topoľčanoch – vedúca sestra Ľ. Rosinská
- silné prepojenie s Modlitebným spoločenstvom ECAV;
- prednášky Od reformácie k dnešku (o.i. Vývoj duchovnej piesne), zájazdy,
- zapojili sa do potravinovej zbierky v rámci SR a tiež zhotovili balíčky pre Srbsko;
- organizácia vianočného koncertu so ZUŠ;
- iniciujú poukazovanie 2% z dane pre CZ rozdávaním tlačív v kostole.
10. Rimavský seniorát – sestra Anna Germanová
- nahrávanie rozhlasových služieb Božích v Hrušove;
- v Klenovci dohotovenie obrazu z „Gobelínu“ k prezentácii na misijnom podujatí
„Oslobodení Božou milosťou“ v Rimavskej Sobote;
- 4-dňové sústredenie ženského spevokolu s rodinnými príslušníkmi na Pieninách .
11. Šarišsko-zemplínsky seniorát – s. farárka Anna Činčuráková Tipulová
- aktivity v CZ k 500-ročnici Reformácie;
- stretnutie mamičiek (50) v Kukovej 8.4.17 a 7.10.17 v Prešove (60);
- stretnutie (200) “Slobodný od všetkých v službe všetkým” – 28.10.17 - Sabinov sprevádzala kapela KVD pod vedením M.Tipulu, po obede predstavenie Krvaný trón
- pomoc pri Dištriktuálnom dni VD ECAV v Prešove 9.7.2017
12. Tatranský seniorát – sestra farárka Sobanská

Najaktívnejšie sestry sú v Poprade: Deň matiek – so spoločným gulášom po SB, prednáškou
o J.M. Hurbanovi pri 200. výročí narodenia; šijú a pletú pre - Misiu na Níle
- špecifikum viacerých CZ – pokles cirkevníkov sa podpisuje na činnosti;
- opera Hrad prepevný v Kežmarku 7.7.17 pri príležitosti 300. výročia posvätenia chrámu a
500. výročia Reformácie,
- predstavenie knihy Reformácia po praslici; stretnutie vo Svite s poďakovaním vyšívačkách;
13. Turčiansky seniorát - sestra farárka Rišiaňová
- práca SEŽ sa sústreďuje v 22 CZ, aktívne najmä: Martin, Žilina, Sučany, Záturčie,
Príbovce, Necpaly, Zemienske Kostoľany , Blatnica, Púchov – vianočné tvorivé dielne,
vernisáž “Vyšívaná história Reformácie” – s prof. J.Krivošovou a Z.Ševčovičovou;
- v Martine-Záturčí vyrábajú vlnené deky pre organizáciu Misia na Níle.
14. Zvolenský seniorát – sestra farárka Mojzsisová
- Rok 2016 organizácia 11. Valného zhromaždenia SEŽ v Kremnici;
- účasť na Popoludní prezentácie historického výskumu na fare v Kremnici;
- Vianočné dieťa – rómska misia pre deti zo znevýhodneného prostredia;
- účasť na ekumenických službách Božích a vatre zvrchovanosti na Sekieri;
- účasť na V. evanjelických cirkevných dňoch v Békešskej Čabe a X. stretnutí kresťanov
v Budapešti (2016)
- sestra farárka vo Zvolene iniciovala financovanie obedov pre odkázané deti.
Aktivity 2017 v CZ:
- pomoc žien pri organizovaní podujatí:
- Banská Bystrica - Seniorálny deň, Zborový deň, Reformačný večierok, Vianočný večierok;
- Kremnica – Národný týždeň manželstva, Zborový večierok, SDM, Detský biblický tábor,
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, Ekumenická pobožnosť pri výročí mesta, zájazd po
stopách M. Luthera, usporiadanie kníh vo farskej knižnici;
- Očová – popoludnie pre starších, adventný koncert, Národný týždeň manželstva…
- Zvolen – oslavy Reformácie, Národný týždeň manželstva, rôzne stvárnená Lutherova ruža
(Výšivky, čipky, keksy, medovníky), príprava reformačného pásma detí, 17.9.17 – Zborový
deň vo Zvolene, balíčky pre deti v Srbsku, biblický tabor, pomoc slabším rodinám s deťmi.
- tradičné SB pod holým nebom pri zvonici v Môťovej.
Záver: Jubilejný rok Reformácie 2017 bol aj pre SEŽ nesmierne náročný. Množstvo podujatí,
cestovania, organizovania, písania, stretnutí. Stálo nás to dosť síl, ale prežili sme aj mnoho
radosti a duchovných zážitkov. Misijné stretnutia v seniorátoch boli povzbudzujúce. Hojná
účasť na Službách Božích, pri Večeri Pánovej a radostný, mohutný spev. Tešíme sa aj
z podielu SEŽ na všetkých podujatiach. Náš podiel rozhodne nebol zanedbateľný, napriek
tomu, že nie všetko vyšlo podľa našich predstáv a želaní. Srdečná vďaka pani E. Škodovej,
tlačovej tajomníčke GBÚ, ktorá ku každému seniorálnemu stretnutiu rozmnožovala texty aj
k výstave gobelínov! Škoda, že v Nemecku sme museli riešiť informovanie návštevníkov
výstavy len náhradnými spôsobmi, lebo bulletiny sme nedostali včas.
Keď však bilancujeme, musíme si uvedomiť, že máme komu a za čo ďakovať. Všetkým Vám,
milé seniorálne koordinátorky, všetkým vyšívačkám, pani profesorke Krivošovej, sponzorom
a hlavne Pánu Bohu za Jeho pomoc, posilňovanie a naprávanie našich chýb. V tom je On
skutočný Majster.

Ďakujeme Mu za dielo Reformácie, za ochranu evanjelickej cirkvi počas reformačných dejín
i za pomoc v súčasnosti. Bez Jeho pomoci a ochrany by sme tu dnes už neboli. Chcem veriť,
že oslavy jubilejného roku nezostanú len peknou spomienkou. Ale že nám zostali v srdciach
ako motivácia byť vernejšími evanjeličkami, lepšími kresťankami, naozajstnými studničkami
prameňov života. Kiež je oslávené a velebené meno Hospodinovo aj v budúcnosti, aj našimi
potomkami.
Vypracovala: Daniela Horínková

