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Správa o činnosti SEŽ v r. 2008-9
Úvod
Biblickým heslom minulého roku bol citát z Lk 18,27: „Čo je nemožné u ľudí, je
možné u Boha.“ Heslom 8.VZ SEŽ je výrok proroka Izaiáša (41,10):„Neboj sa, lebo ja som
s tebou!“ Oba citáty sa vzájomne dopĺňajú. Keď je Pán s nami, netreba sa báť. Táto pravda sa
vlani – v rokoch 2008-9 opäť potvrdila i v práci Spoločenstva evanjelických žien. Koľkokrát
sa nám zdá nemožným uskutočniť naše dobré plány. Tzv. objektívne príčiny, zložité
okolnosti, nedostatok síl a energie, nedostatok peňazí, nedostatok sebadôvery, nedostatok
ochotných ľudí... nás často odrádzajú od práce na realizácii našich predsavzatí. Hoci sme
presvedčené o ich opodstatnenosti a dobrom cieli, vzdávame sa. Neraz je to však len vlastná
slabosť a malovernosť, ktorá nám znemožní aspoň skúsiť, či nám Pán Boh pomôže. A On iba
čaká na našu aktivitu. Ak sa zmobilizujeme, posiela nám potrebnú pomoc v priateľoch, dáva
nám stretnúť nových ľudí, nové príležitosti a možnosti, prekvapujúco vzbudzuje v srdciach
ochotu podeliť sa s nami o skúsenosti, čerstvé sily i hmotné prostriedky. Tak sme to zakúsili
aj v poslednom období. Pán dal inšpirácie, poslal priateľky, ktoré pomohli vytvoriť projekty a
prihovorili sa za ne tam, kde bolo treba, otvoril srdcia i dlane pre ich podporu a dal i dostatok
síl na ich uskutočnenie. Konal tak na všetkých úrovniach SEŽ v našej cirkvi, aby aj cez našu
prácu mohlo byť oslávené Jeho meno. Jemu vďaka! Ale, nesklamali sme Ho? Pripomeňme si,
čo všetko sa v SEŽ udialo od minulého VZ.
Organizačné podujatia
Spoločenstvo evanjelických žien svoju činnosť každý rok začína Výročným
stretnutím rozšíreného výboru SEŽ, to znamená seniorálnych koordinátoriek a ich
zástupkýň. Koná sa obvykle koncom februára alebo v marci v stredisku Elpis v Liptovskom
Trnovci. Tak tomu bolo i v uplynulých 2 rokoch.
Na programe stretnutia sú vždy okrem štyroch pobožností, ktorými poslúžia prítomné sestry,
správy za uplynulý rok: Správa predsedníčky SEŽ, správy z jednotlivých seniorátov, diskusia,
plán práce na začínajúci rok a informácie z ekumény i zo sesterských organizácií v zahraničí.
Keďže v r. 2008 našu organizáciu čakalo dôležité 7. valné zhromaždenie, musel sa výbor SEŽ
stretnúť ešte raz a to 2. mája 2008 v Žiline. 7.Valné zhromaždenie SEŽ sa konalo 13.9.2008
v evanjelickom kostole vo Veľkom Krtíši. Hlavná téma znela: „Teraz však zostáva viera,
nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.“ (1.Kor.13,13). Organizačne najdôležitejšie
boli pre nás voľby/prevoľby. Zvolené boli seniorálne koordinátorky: Monika Beňová, Margita
Dieová, Terézia Gabčanová, Danica Hudecová, Zuzana Moncoľová a na ďalšie obdobie opäť
zvolené A. Gabčanová, D. Kšiňanová, Ľ. Sobanská, I. Vojtková a celocirkevná predsedníčka
D. Horínková. Po obede v skvelej atmosfére farskej záhrady, o ktorý sa nám postaral domáci
cirkevný zbor, sa konali slávnostné Služby Božie s Večerou Pánovou a inštaláciou nových
koordinátoriek. Oboje prišiel pre nás vykonať brat biskup VD ECAV Slavomír Sabol.
Slávnostnou kazateľkou bola sestra Anna Adamovičová z Modry.
Vzdelávacie podujatia
Každý rok organizujeme minimálne jeden seminár pre sestry z cirkevných zborov.
Seminár: „V ústrety rodinám“sme uskutočnili v Liptovskom Trnovci 5.-6.9.2008.
Prednášala pani Inge Ruehl z Bad Arolsen. Biblickú prácu na tému „Biblická rodina“
predniesla sestra ThDr. Magdaléna Ševčíková. Seminár bol súčasťou medzinárodného
vzdelávacieho programu pre ženy „Europa mal anders, ktorý beží už od roku 2006.

V júni 2009 sa konal náš seminár v Agapé vo Svätom Jure na tému, Aby nádej neumrela.
Prednášali po prvýkrát sestry iba zo SR: MUDr. Milena Drímalová a doktorky teológie
Natália Kacianová a Andrea Korečková z Biblickej školy v Martine. Seminára sa zúčastnilo
vyše 30 sestier z celého Slovenska.
V spolupráci s Komisiou žien ERC SR a EFKŽE sme 9.-11.10.09 vo Svätom Jure
zorganizovali Ekumenickú konferenciu na tému: Budovanie sebavedôvery. Tu ako
zahraničná prednášateľka fungovala prezidentka Ekumenického fóra kresťanských žien
Európy Martina Heinrichs z Holandska, ktorá viedla psychologický tréning budovania
sebavedomia a sebadôvery. Ďalšími prednášateľkami boli Nata Hovorková z BJB, viedla
počítačový tréning a Daniela Horínková, ktorá mala na starosti duchovný tréning – biblickú
prácu na základe Apoštolského vierovyznania. Konferencie sa zúčastnilo 34 sestier zo 7 krajín
/SR, ČR, Holandsko, Chorvátsko, Poľsko, Maďarsko, Srbsko/, zo 7 členských cirkví
Ekumenickej rady cirkví Slovenska, väčšina však zo SEŽ.
Zahraničné styky SEŽ so sesterskými organizáciami
Gustav Adolf Werk Frauenarbeit v Nemecku, Zväz zamestnaných evanjelických žien vo
Württembersku, Evangelische Frauenarbeit v Rakúsku, Svetový luteránsky zväz Oddelenie pre prácu žien WICAS /Women in church and society/ sú naše najdôležitejšie
partnerské organizácie. Na čele WICAS došlo v r. 2009 k zmene: po Priscille Singh z Indie
nastúpila Elaine Gleci Neuenfeld z Brazílie. Regionálnou koordinátorku pre Strednú a
východnú Európu je Mgr. Anna Mosnáková, farárka z Vojvodiny, zvolená v júni 2007 vo
Varšave (ktorá dnes mala byť našou slávnostnou kazateľkou, žiaľ z rodinných dôvodov
musela účasť v poslednej chvíli odrieknuť. Poslala nám však svoju kázeň).
Občasné styky máme aj s inými sesterskými organizáciami, najmä v susedných krajinách.
Europa mal anders /Ressourcen von Frauen für Frauen/
je medzinárodný vzdelávací program pre kresťanské ženy organizovaný z Centra vzdelávania žien pri
Evanjelickej akadémii v Hofgeismar. Priebeh programu doteraz bol nasledovný: Dve prípravné
stretnutia sa uskutočnili v nemeckom Gelnhausen koncom r. 2006 a vo februári 2007. Ako členka
prípravného výboru sa ho zúčastnila predsedníčka SEŽ D. Horínková. 24.5.07 v Liptovskom
Trnovci sa predsedníčka SEŽ venovala príprave účastníčok prihlásených do tohto projektu, tak ako
ich navrhli seniorálne koordinátorky. Prvá oficiálna časť programu sa konala 12.-15.11.07
v Evanjelickej akadémii v Hofgeismar v Nemecku. Zúčastnili sa jej štyri sestry zo SEŽ: Oľga
Kusendová, Jarmila Šebáňová, Daniela Žemlová, Daniela Horínková. Účasť predsedníčky SEŽ ako
členky prípravného výboru bola povinná. Program Europa mal anders pokračoval v októbri 2008

v Evanjelickej akadémii v Hofgeismar seminárom pre Ženy vo vedúcich pozíciách. Za SEŽ
sa ho zúčastnili sestry K. Hudáková, E. Oslíková, J. Šargavá. V apríli 2009 sa uskutočnilo
ďalšie stretnutie v Oradei v Rumunsku. SEŽ zastupovala farárka Eva Oslíková.
19.-21.11.09 sa v Betánii v Senci konal v rámci tohto projektu seminár na tému: Vzdelávanie
žien vo vedúcich pozíciách s podtémou „Migrácia“. Za SEŽ sa ho zúčastnili: K.Hudáková,
D.Žemlová, M.Franková, E.Valko-Krišťáková, Z.Ševčovičová a D. Horínková. Z Nemecka
ako prednášateľky prišli tri sestry, ktoré sú zároveň organizátorkami celého projektu Európa
mal anders: Dr. Kirsten Beuth z Hofgeismar, Ute Wannig z Frankfurtu a Inge Rühl z Bad
Arolssen. Katarína Hudáková na podujatí predniesla referát na tému „Rodina a povolanie“
a D. Horínková biblickú prácu k téme migrácie. Cieľom bolo vytvoriť projekt, program
a obsah webovej stránky, ktorá by slúžila ako praktická pomôcka pri vzdelávaní žien. Cieľ
sme dosiahli po obsahovej stránke. Zvládnutie technickej stránky prevzali napokon sestry z Nemecka.
Všetky texty by mali byť zverejňované v nemčine, slovenčine a v maďarčine. Preklady si musíme
zabezpečiť samy.

Celopoľské stretnutie luteránskych žien vo Varšave
Zástupkyňa SEŽ je každoročne pozývaná na Celopoľské stretnutie luteránskych žien do
Varšavy. V sept. roku 2008 nás zastupovala koordinátorka SEŽ z Tatranského seniorátu
Ľubka Sobanská, v sept. r.2009 Danica Kšiňanová, seniorálna koordinátorka práce žien
v Bratislavskom senioráte.
Zahraničné návštevy
V apríli 2008 D.Horínková prednášala na tému Adam a Eva v Dublane v Škótsku. Na 7.VZ
SEŽ 2008 nás pozdravili zástupkyne sesterských organizácií zo susedných štátov. Návštevy
zahraničných prednášateliek boli spomenuté vyššie. 9.-11.10. 09 nás navštívila aj regionálna
koordinátorka WICAS Anna Mosnáková, ktorá sa zúčastnila Ekumenickej konferencie žien
vo Svätom Jure, kde bola prítomná aj zástupkyňa poľských žien diakonka Halina Radacz a po
dve sestry z Maďarska, Chorvátska, Českej republiky.
Spolupráca s ekuménou
Spomedzi ekumenických organizácií sú našimi najdôležitejšími partnerkami: Komisia
žien pri Ekumenickej rade cirkví pod vedením ev.a.v. farárky Anny Adamovičovej
a Nataše Hovorkovej z Bratskej jednoty baptistov, ktorá je členkou riadiaceho výboru
Európskeho ekumenického fóra. Zúčastňujem sa všetkých jej zasadnutí.
Ďalej Ekumenické fórum kresťanských žien Európy (EFKŽE):
Komisia žien ERC je od roku 1996 kolektívnou členkou EFKŽ. EF má v každej krajine 2
koordinátorky z rôznych cirkví. U nás sú to D.Horínková (ECAV) a Nataša Hovorková
(BJB), zvolené Komisiou žien ERC. Výročné stretnutie národných koordinátoriek EFKŽE sa
v r. 2008 konalo vo Versailles vo Francúzsku, v r. 2009 v Sigtune vo Švédsku.
Svetový deň modlitieb (SDM), je najstaršou a najmasovejšou ekumenickou
spoluprácou na Slovensku. Zúčastňuje sa ho asi tretina cirkevných zborov ECAV a pripravujú
ho zväčša naše sestry. V celoslovenskom výbore SDM od februára 2004 zastupuje SEŽ
Prof.Dr.Aurélia Kerekrétiová,CSc., vedúca SEŽ v celej Bratislave.
Práca na zveľaďovaní SEŽ
Minulý rok sme zaznamenali významný úspech. Na podnet našich priateliek
v Nemecku, podalo SEŽ tri projekty na fond Hoffnung für Osteuropa. A získali sme finančnú
podporu. Všetky tri projekty sa vlani podarilo aj zrealizovať. 1.) Bola to už spomínaná
Ekumenická konferencia žien v októbri 2009, 2.) ďalej technické vybavenie SEŽ elektronikou
– kúpili sme elektrofonický organ, mininotebook s premietačkou a multifunkčnú tlačiareň. 3.)
Tretím projektom je spustenie webovej stránky SEŽ, na ktorom sa začalo pracovať pred
Vianocami a práca naplno pokračuje. Správkyňou našej stránky sezs.sk je sestra Mgr. Mária
Madliaková. Týmto spôsobom sa plní dlhoročná túžba členiek SEŽ po vlastnom časopise
alebo pracovnom zošite ako pomôcke pre stretnutia žien. Návrh urobiť to dnes už radšej na
internete prišiel vlani z výboru SEŽ. Stránku plánujeme aktualizovať 4-krát do roka a jej
obsahom by mali byť biblické práce, prednášky na rôzne témy /na stiahnutie/, praktické rady
pre ženy, príbehy zo života, neskôr aj zdravotné, psychologické a duchovné poradenstvo.
Práca v cirkevných zboroch a seniorátoch ECAV
Je veľmi bohatá. Napriek tomu, že nie všade sú vytvorené krúžky žien a nie všade ženy
deklarujú svoju prácu ako Spoločenstvo evanjelických žien, aktívne pracujú vo všetkých
zboroch. V súčasnosti každý seniorát má svoju koordinátorku práce so ženami /pre ZVS ju
dnes dúfam zvolíme/. Ich úlohou je povzbudzovať prácu žien v cirkevných zboroch, aspoň raz
do roka zorganizovať seniorálne stretnutie žien a podávať správu o činnosti žien v senioráte
na výročnom stretnutí výboru SEŽ. Ideálne je, ak koordinátorka práce žien je členkou sen.

presbyterstva, alebo aspoň misijného výboru.
Ako prednášateľka sa na pozvanie zúčastňujem seniorálnych stretnutí sestier. V r. 2008 som
prednášala na stretnutí BAS v Šamoríne na tému Adam a Eva, v r.2009 na stretnutí žien B-y
na tému: Sila slova. Na stretnutí žien Považského seniorátu na tému: Psychológia detí a zvesť
Božieho slova. - A teraz krátko nazrieme do jednotlivých seniorátov.
1. Bratislavský seniorát – koordinátorka Danica Kšiňanová, Bratislava
Seniorálne stretnutie sestier sa konalo 17.mája v Modre. V rámci tohto stretnutia bol úvod
novozvoleného brata Mariána Čopa do funkcie konseniora BaS seniorom Borisom Mišinom.
Potom nasledoval program SEŽ. Téma stretnutia: Žena v cirkvi a spoločnosti v minulosti
a dnes. Zhromaždeniu sa prihovorila sestra Zuzana Antalová, manželka biskupa, farára, ktorý
bol politickým väzňom, pracoval ako robotník a po r.1989 sa znova vrátil do duchovnej
služby. Z pohľadu mladšej sestry sa prihovorila sestra Čopová, manželka konseniora.
Medzi sestrami, ktoré majú na starosti prácu žien v jednotlivých cirkevných zboroch seniorátu
je pekná spolupráca. Spočíva vo výmene prednášok, ponuke prednášateľov, v informáciách
o termínoch stretnutí v zboroch a pod. Sestry zo 4 bratislavských zborov sa stretávajú pri
prednáškach spoločne vždy v 1.nedeľu v mesiaci a preberajú aktuálne témy.
2. Dunajsko-Nitriansky seniorát – koordinátorka Zuzana Moncoľová
Ženy pracujú v rozbehnutých aktivitách vo všetkých CZ. Mimoriadne vydarené bolo
seniorálne stretnutie v Devičanoch, venované dielu Milana Rúfusa. Pre hojnú účasť
muselo prejsť z Kultúrneho domu do kostola, ktorý bol plne obsadený. Hosťami boli
spisovateľ Andrej Chudoba a herec Juraj Sarvaš. Koordinátorka natáča stretnutia žien na
DVD ako dokumenty pre technickú kroniku DNS.
3. Gemerský seniorát – koordinátorka Danica Hudecová, Revúca – konštatuje, že:
Spoločenstvo je vzácny dar. V ňom rastieme, dvíhame sa, budujeme – duchovný dom, kde by
našiel záľubu Pán Boh. Staviteľom je vlastne Duch Svätý. Premieňa naše srdcia, pretvára nás
v živé kamene, schopné ku kňazskej službe, ochotné prinášať obete. K takémuto budovaniu
a službe sa schádzali i sestry v CZ. Vo väčšine z nich sa stretali počas Aliančného modlitebného týždňa, sestry pomáhali pri stretnutí spevokolov v Revúcej, zabezpečovali občerstvenie
aj pri seniorálnom stretnutí presbyterov, pripravili adventný a pôstny modlitebný týždeň.
Seniorálne stretnutie sestier sa konalo 10.5.2009 v Gemerskej Polome. Okrem toho sestry
v Revúcej pripravili 3 stretnutia s biblickými prednáškami, na ktoré pozvali sestry zo
všetkých zborov: Abrahám a Sára – D.Hudecová; Pravda či lož pri lôžku umierajúceho –
Z.Kolárovská a S.Marie Luise Rieger; Manželský trojuholník – Jozef Joachim. Sprievodným
programom bola diskusia, hudba a praktická výučba zdobenia tort, príprava pirôžkov.
4. Hontiansky seniorát – koordinátorka Anna Gabčanová, Ladzany
Sestry vo viacerých zboroch sa zapojili do Svetového dňa modlitieb. Seniorálne stretnutie
bolo v Pliešovciach. V jeho rámci sa všetky stretnutia – detí, rodín i žien – zaoberali témou:
Smútok v srdci. Prednášala Miriam Prášilová. Sen. koordinátorka HS bola ako prednášateľka
pozvaná na sen. stretnutie žien ZVS, kde prednášala o manželstve M.Luthera. A na Nedeľu
diakonie do Terian, kde hovorila o možnostiach zborovej diakonie.
5. Košický seniorát – koordinátorka Monika Beňová, Rankovce
14.júna 2009 sa konalo tradičné, už 25. stretnutie spoločenstva žien seniorátu v Mníšku
nad Hnilcom na tému: Úloha školy pri výchove detí. Prednášal br. Martin Kríž z Gelnice.
Krúžky žien pracujú vo všetkých CZ. Ich činnosť je veľmi pestrá, duchovná i praktická.
Spomeniem len zvláštnosti: V Opinej zaujímavé témy prednášok: Žena samaritánka, 510.

výročie manželky M.Luthera, Svadba v Káne Galilejskej, kázne zosnulého br. farára
Dudáša... Starajú sa o hrobku rodiny Kecerovcov... V Obišovciach-Kysaku sa sestry
stretávajú na modlitbách a piesňach pri úmrtí členov CZ. V Mníšku nad Hnilcom zbierajú
šatstvo na charitu, v predreformačnom modlitebnom týždni pripravujú občerstvenie pre
tradičné posedenia s farármi. Reformačný modlitebný týždeň býva aj v Švedlári.
V Košiciach opatrovateľky pomáhajú v ZD Cesta nádeje, v OZ Útočište; V CZ Košice Terasa
organizujú stretnutia, na ktorých prednášajú s. farárky – zaujímavá téma: Klamstvo o pravde;
Sestry pripravili Adventný minifestival spojený s predajom vlastných výrobkov na 1. adventnú nedeľu, keď poslúžili i zvesťou Božieho slova v CZ K-e Mlynská. V ostatných CZ sú
sestry aktívne v každej práci pre cirkev.
6. Liptovsko-Oravský seniorát – koordinátorka Alena Ďurčíková, Istebné
Po návrate z materskej dovolenky v r. 2009 do všetkých CZ rozposlala dotazník, na základe
ktorého získala obraz o práci sestier. Z 28 zborov odovzdalo dotazník 13: Hybe, Kráľova
Lehota, L.H.Dovalovo, Veličná, Liptovský Mikuláš, Kraľovany, Párnica, Závažná Poruba,
Svätý Kríž, Važec, Východná, Liptovský Ján, Istebné.
1. Registrované v celoslovenskom SEŽ máme stále iba 2 zbory- D.Kubín a Východnú.
2. Stretnutia SEŽ si organizujú ženy v polovici zborov.
3. Do spevokolu sa zapájajú ženy z 11 zborov.
4. Okrem Východnej /15%/ má zastúpenie v presbyterstve v priemere 60% žien.
5. V 7 zboroch ženy pomáhajú a organizujú rôzne stretnutia, hlavne so staršími.
6. Ženy vykonávajú návštevy starších doma v 10 zboroch.
7. Do nemocníc chodia navštevovať chorých ženy z 8 zborov.
8. Ženy sa zúčastňujú brigád v 12 zboroch.
9. V 10 zboroch pomáhajú roznášaním rôznych pozvánok, pozdravov jubilantom a Posla.
10. Varenie obedov pre brigádnikov zabezpečujú ženy v 11 CZ.
11. Všetky zbory majú šikovné ženy, ktoré pečú výborné koláče pri rôznych akciách.
12. Misiu /zahraničnú a domácu/ vykonávajú v 6.
13. Organizovania a zabezpečenia táborov pre deti a mládež sa zúčastňujú ženy z 9 CZ.
• Vo viacerých zboroch pomáhajú pri detskej besiedke a pri práci s mládežou, robia športové
popoludnia a opekačky v prírode s deťmi, chodia na stretnutia rodín, starajú sa o oznamovacie
tabule, sú zastúpené v redakciách časopisov, konajú spomienkové podujatia...
Seniorálne stretnutie žien sa konalo v Žaškove na tému: Ako znášať utrpenie. Oferu
200,-E poslala sestra seniorka celú na ústredie SEŽ. Srdečná vďaka!
7. Myjavský seniorát – koordinátorka Iveta Vachulová, Turá Lúka – tiež bola na
materskej dovolenke. No práca v zboroch neustala. Zaujímavosti: Od februára 2009 sa začali
stretávať ženy v Brezovej pod Bradlom. Prednášajú im farárovci Lichancovci a hostia na
témy: Biblické ženy, Manželka Paula Gerhardta (M.Hvožďara), Ester, Práca a poslanie
evanjelických žien (I.Vachulová), Zakladanie nových zborov, Prevencia chorôb dýchacích
ciest (MUDr.Bekečová), Svedkovia Jehovovi, Modlitba Pánova (O.Klátiková).
Turá Lúka ukazuje príklad ako zarobiť prostriedky na činnosť: Sestry sa počas dožinkových
slávností zapojili do projektu turolúckej kuchyne, varili a predávali dožinkárom typické jedlá.
Prostriedky pre CZ získali aj burzou obnoseného šatstva, zberom liečivých bylín a predajom
vianočných oblátok pri Živom Betleheme. Pohostili stretnutia Zlatých konfirmandov,
čestných presbyterov a iné. Zorganizovali autobusový zájazd do Vysokých Tatier.
Vrbovce – Ženy sa podieľali na príprave zborového dňa s evanjelikmi z rakúskeho Mödlingu,
Dňa matiek a Zlatej konfirmácie. Stretajú sa na brigádach, s pomocou aktivačných
pracovníkov rozvážajú obedy a nákupy pre starých a chorých...

Seniorálne stretnutie sa konalo v Senici 23.9.2009. Prednášala Lívia Lichancová na tému
Adoptovaný Bohom. Súčasťou stretnutia bola recenzia rovnomennej knihy a CZ zároveň na
doobedňajších SB oslávil 220. Pamiatku posvätenia svojho chrámu.
8. Novohradský seniorát – koordinátorka Martina Rumanová, Veľký Krtíš
Seniorátne podujatia: 1. pracovné stretnutie žien sa konalo 29.3.2009 v Stredných
Plachtinciach. 2. slávnostné stretnutie žien seniorátu sa konalo vo Veľkej Vsi, 27.9.2008.
Hlavnú prednášku o Diakonii v zbore mala MUDr. Katreniaková z Košíc. Ako zvyčajne,
finančne podporili Internátnu v Červenici pre hluchoslepé deti. V decembri sa v senioráte
konala aj prehliadka zborových spevokolov, tentokrát vo Veľkom Krtíši, väčšinou sú to práve
ženské spevokoly.
Zaujímavosti z cirkevných zborov: ženský spevokol NÁDEJ z Veľkého Krtíša, ktorý
funguje ako SEŽ, vydal svoj prvý CD-nosič, vlastne prvý CD-nosič spevokolu v senioráte.
− niektoré spoločenstvá majú vlastnú pokladňu, z ktorej financujú rôzne podujatia, darčeky
pri životných jubileách...
− SEŽ v Hornej Strehovej vybavuje v cirkevnom zbore čítané služby Božie, keďže farár
neprichádza do filiálky každú nedeľu
− spoločenstvá žien sa starajú o pamätné tabule, sochy a hroby významných rodákov
− v Lovinobani ženy zorganizovali Deň narcisov – vyzbierali 430,- EUR
− v Lučenci založili Klub priateľov diakonie
− V Záhorciach uskutočnili Zborový deň – k poďakovaniu za úrody – ženy priniesli do
kostola doma vyrobené ikebany z ovocia, zeleniny a kvetov
9. Považský seniorát – koordinátorka Ing. Zdenka Pilítová, Stará Turá
- navštívila viac zborov v senioráte s nádejou, že aj v nich vzniknú krúžky SEŽ. Najktívnejšie
sú ženy v Adamovských Kochanovciach, Novom meste n.V. a v Starej Turej. V Adam.
Kochanovciach sa stretávajú sa každú prvú nedeľu v mesiaci, študujú evanjelium podľa
Matúša. Doma si pripravujú otázky do diskusie. Brat farár ich potom rád zodpovedá. Účasť v
priemere 18 žien. Často prichádzajú návštevy zo zborov, kde ešte nemajú SEŽ. V diskusii
preberajú aj otázky a problémy cirkevného zboru, prežité skúsenosti.
V roku 2009 sa v AK konalo seniorátne stretnutie žien pod názvom “Žena kresťanka,
matka a vychovávateľka“. Cirkevný zbor vydáva aj svoju ročenku, kde prezentuje aj SEŽ.
Nové Mesto nad Váhom - Ženy sa stretávajú na pravidelných stretnutiach vždy v prvý
pondelok v mesiaci. Priemerná účasť na stretnutiach je 15 sestier. Preberali témy: V krajině
ženských snů – obnova ženskej spirituality, Žalm 23, List Jakuba a proroka Daniela.
V N. Meste majú dve skupinky žien, mladšie a staršie, avšak veková hranica nie je uzavretá.
Stará Turá - Minulý rok sa na svojich stretnutiach zaoberali lepším poznaním učeníctva
podľa evanjelií. Prebranú tému aplikovali do súčasnosti.
Ženy Pov. seniorátu sa pravidelne zapájali do celocirkevných podujatí SEŽ. Semináre, ktoré
sa konajú majú aj svoju odozvu. Po seminári „Aby nádej neumrela“ sa tri sestry rozhodli
začať študovať na biblickej škole v Martine problematiku Služby sprevádzania.
10. Rimavský seniorát – koordinátorka Terézia Gabčanová (na materskej dovolenke) –
zástupkyňa Anna Germanová, Klenovec, v správe uvádza:
V každom CZ duchovní svedčia o tom, že bez práce žien sa cirkev nezaobíde. Ony sú
výkonnou i hnacou silou i oporou zboru. Napriek tomu stojí za pozornosť práca SEŽ zvlášť
v niektorých zboroch: Klenovec – na mesačných stretnutiach odzneli témy: Postavenie ženy
v SZ, Jozef a Mária, Odkaz J.A.Komenského, Pastorálne sprevádzanie starých a chorých, Čo
má pre nás Božie slovo, Výchova dieťaťa, Kríž a požehnanie vdovstva, Duch rodiny.
Dojemné bolo stretnutie so Zuzanou Antalovou a jej knihou Z prednej strany mreží. Popri

duchovnom programe sa nájde čas i na praktické veci, napr. zdobenie medovníkov. Dobrovoľné finančné zbierky zo stretnutí pomáhajú kde treba.
Tisovec – Ženy sa zapojili do projektu ORANGE „Uvarme si spoločenstvo“. Staršie sestry
učia mladé ručné práce, naopak mladé učia zase tie skôr narodené pracovať s počítačom. A
spoločne pripravujú recepty starých materí. Hrachovo – sestry sa stretli pri prednáškach,
napr. Zápas človeka o posvätenie (Mirka Balková), Služba sprevádzania (Katka Kmecová),
Starostlivosť o starých. Krúžok sestier v Tornali sa vyznačuje podstatne nižším priemerným
vekom oproti ostatným. V Rimavskej Sobote pracujú s invalidmi, v Hnúšti majú spevokol...
Seniorálne stretnutie sa konalo v Hnúšti. Na tému: Pastorálne sprevádzanie chorých a
umierajúcich prednášala Miriam Prášilová. Oferu 60,-Eur poslali na ústredie. Vďaka!
11. Tatranský seniorát – koordinátorka Lubica Sobanská, Slovenská Ves
Stretnutie sestier sa uskutočnilo v rámci Dňa TaS 15.9.2009 v Levoči. Téma znela:
Kresťania vo svete; a podtémy: Vplyv sveta na rodinu; Vplyv rodiny na svet. Po
spoločných SB sa účastníci rozdelili do diskusných skupín (deti, mládež, stredná generácia,
seniori). Záver bol opäť spoločný v kostole. Koordinátorka SEŽ sa zúčastnila sen. stretnutia
žien LOS v Žaškove, kde prispela svojou skúsenosťou k téme: Ako znášať utrpenie.
Hoci organizovaný krúžok SEŽ má v TaS len CZ Poprad. Ženy sú aktívne vo všetkých CZ.
Okrem bežných prác organizujú napr. Stretnutia žien nad 65 rokov (Iliašovce), zabezpečujú
občerstvenie pre zborový ples (Kežmarok), spolu s farárom navštevujú domácnosti jubilantov,
ktorí nemôžu prísť do kostola (Poprad-Veľká), pomáhajú s. farárke dozorom, stravovaním
i programom pri 5-dňových výletoch s deťmi (Slov.Ves)... Najbohatší je program v Poprade,
kde sa sestry o.i. už 10 rokov venujú Misii na Níle, pre ktorú pripravujú svetríky, deky,
obvínadlá... Zúčastňujú sa rôznych seniorálnych dištriktuálnych i celocirkevných podujatí.
12. Turčiansky seniorát – koordinátorka Margita Dieová, Martin-Záturčie
Samostatne organizovaný program pre ženy je v polovici CZ, ale sestry pracujú všade
a niektorých podujatí v CZ sa zúčastňujú iba ženy, hoci neorganizovane. Dôležité sú najmä
spoločné stretnutia sestier z viacerých zborov, pri ktorých si vymieňajú duchovné skúsenosti
a vzájomne sa posilňujú vo viere. Niekde sa k tomu pripájajú i ručné práce (Martin).
Novinkou v min. roku boli stretnutia sestier v žiali. Seniorálne stretnutie bolo 14.6.09
v Mošovciach. Téma znela: Päť múdrych a päť nemúdrych panien (s.Hudecová).
13. Šarišsko-zemplínsky seniorát – koordinátorka Lydia Kordošová, Pozdišovce
Pracovné stretnutie zborových krúžkov SEŽ sa uskutočnilo 30.5.09 v Hanušovciach. Jeho
cieľom bolo pripraviť seniorálne stretnutie žien, ktoré sa konalo taktiež v Hanušovciach
21.6.09 s témou: Sprevádzanie v smútku a bolesti. Prednášala Dr. Natália Kacianová.
Účasť bola tradične bohatá – plný hanušovský chrám Boži. Sestra koordinátorka píše:
Uplynulo 20 rokov od začiatku organizovanej práce žien. V r. 1990 sa v senioráte uskutočnilo
7 pracovných a jedno slávnostné seniorálne stretnutie. Želala by som si dnes nadšenie
podobné tomu spred 20 rokov. Horlivosť klesá. Čo je príčinou? Čas? Vzdialenosti? Peniaze?
Nestrácame však nádej.
14. Zvolenský seniorát – koordinátorka Renáta Rényeiová, Ľubietová – vzdala sa funkcie
k 1.3.2010.
Práca žien vo ZVS nie je organizovaná v krúžkoch SEŽ, ale prebieha spontánnym spôsobom.
Ženy sa zapájajú do všetkých aktivít, do diakonickej práce, sú členkami Modlitebného
spoločenstva; prichádzajú na biblické hodiny. Pravidelne sa stretávajú len v CZ Zvolen pri
rôznych témach. Seniorálne stretnutie sa konalo v septembri v Brezne. Na stretnutie bola
pozvaná sestra Anna Gabčanová s prednáškou o Lutherovom manželstve. V rámci

seniorálneho VMV sa rozhodli v roku 2010 osobitné stretnutie SEŽ nekonať. Ak sa
v budúcnosti ukáže túžba takéto stretnutie uskutočniť, nepredpokladajú prekážky.
Ako vidno, vážené zhromaždenie, práca SEŽ je pre ECAV dôležitá. SEŽ pripravuje ženy pre
rôzne funkcie v cirkvi a buduje spoločenstvo nie len vlastné, ale aj v cirkevných zboroch a v
rôznych grémiách na všetkých úrovniach cirkvi. Je to viditeľné všade tam, kde sestry majú
dostatočnú percentuálnu účasť. Zdravé, láskyplné spoločenstvo je misijne príťažlivé. A misia
je nie len hlavným poslaním Cirkvi. Je pre ňu životne nevyhnutná.
Na tomto mieste sa chcem poďakovať všetkým štrnástim seniorálnym koordinátorkám
práce so ženami a ich zástupkyniam za obetavú nezištnú činnosť, kreativitu a vytrvalosť.
Ďalej prednášateľkám a tlmočníčkam, hostiteľkám ako i účastníčkam našich podujatí za
vernosť a ochotu stretať sa a vytvárať krásnu atmosféru jednoty, vzájomného porozumenia
a lásky. Nadovšetko však ďakujeme nášmu nebeskému Otcovi, Pánu Bohu, za všetko, čo pre
nás vykonal a koná.
Kiež Pán Cirkvi naďalej požehnáva prácu SEŽ!
Daniela Horínková

Plány na rok 2010-11
2010: Seminár: Svedectvo života – 3.-5.9.2010 – Agapé, Svätý Jur.
Prednášky: Ženy v Kumráne – Dr. Sidónia Horňanová, Manželky farárov – Dr. Slavomíra
Očenášová, Vzájomné očakávania zboru a rodiny farára – Ing. Anna Germanová
V prípade záujmu stretnutie ordinovaných faráriek – leto 2010
2011: Seminár: Úloha kresťanky v spoločnosti, v minulosti a dnes – jún 2011
– Getrud Dorn, Brigitte Rachel
V prípade záujmu stretnutie ordinovaných faráriek – leto 2011

