Správa predsedkyne SEŽ Turčianskeho seniorátu Mgr. Margity Dieovej za rok 2010:
Práca SEŽ sa v našom Turč. senioráte sústreďuje na prácu po jednotlivých cirkevných
zboroch, ktorých máme celkom 22, ale ešte stále sú cirkevné zbory, v ktorých stretnutia
sestier v rámci práce SEŽ nemajú. Na druhej strane sú také cirkevné zbory nášho Turč.
seniorátu, v ktorých sa sestry pravidelne stretávajú už desaťročia.
Na 1. mieste je to cirk. zbor Martin, kde sa sestry schádzali už vtedy, keď inde o práci
žien ešte ani nevedeli. V Martine sa stretnutia konajú raz týždenne pri Božom slove,
nábožnom speve, modlitbách a ručných prácach, ktoré po vyhotovení prinášajú ako dar pre
zahraničné zborové návštevy. Min. rok na seniorálnom stretnutí SEŽ v Blatnici, urobili
martinské sestry výstavku svojich ručných prác a veru, bolo sa na čo pozerať. Stretávanie sa
pri ručných prácach môže byť inšpirujúce pre tie cirkevné zbory, ktoré chcú so stretnutiami
sestier ešte len začať.
Raz za dva týždne sa stretávajú sestry v Žiline a ich stretnutie nesie názov VEČER
PRE ŽENY. Cieľom týchto stretnutí je v 1. rade štúdium Božieho slova a jeho aplikácia.
Najprv boli preberané životy žien z rodokmeňa Pána Ježiša a potom aj životy žien
patriarchov. Pre žilinské ženy bolo veľmi poučné, že aj napriek tisícročiam, ktoré nás delia od
životov biblických žien, prežívajú aj ženy dnešnej doby rovnaké alebo podobné problémy
a zápasy. A veľkým povzbudením je, že v akejkoľvek životnej skúške Pán Boh na ženu nikdy
nezabúda, že je stále predmetom Jeho záujmu a spolu so skúškou jej dá i silu všetko zniesť
a prekonať a v tejto skúške aj obstáť.
V Sučanoch sa sestry stretávajú raz za mesiac, väčšinou prvý piatok v mesiaci. Okrem
spevu, slova Božieho a modlitieb si pravidelne pozývajú hosťa s prednáškou. Po prednáške
býva aj diskusia a možnosť položiť hosťovi rôzne otázky. Mala som možnosť zúčastniť sa
niekoľkých stretnutí sestier v Sučanoch aj vo fílii Turč. Kľačany a z vlastnej skúsenosti
môžem povedať, že sučianske sestry sú veľmi zvedavé, kladú množstvo otázok a chcú sa na
každom stretnutí veľmi veľa dozvedieť.
Raz za mesiac sa stretávajú aj sestry v Púchove. Podobne ako v Žiline, aj oni študovali
životy biblických žien, diskutovali o kresťanskej výchove detí, o vzťahoch v rodine, pýtali sa
na problematické veci vo svojich vlastných životoch a všetko v modlitbách predkladali Pánu
Bohu. Okrem týchto pravidelných mesačných stretnutí sestier raz za týždeň sa v Púchove
stretávali aj mamičky so svojimi deťmi, ktoré sú na materskej dovolenke. Počas stretnutí sa
viedli spoločné rozhovory, dôraz sa kládol na to, aby si mamičky mohli pri stretnutí
oddýchnuť a popri tom sa čo-to naučiť o výchove detí a vypočuť si aj výučbu pre deti s týmito
základnými Božími pravdami: Boh stvoril svet, človeka, rastliny aj zvieratá, Boh nás miluje
a stará sa o nás.
V Martine – Záturčí sa sestry v rámci práce SEŽ stretávajú raz za štvrťrok, teda 4 krát
do roka a stretnutie má vždy za cieľ vzdelanie a duchovný vzrast. Nikdy nechýbajú piesne,
básne, modlitby, slovo Božie, dojímavé životné príbehy a pozvaní hostia s prednáškami na
rôzne zaujímavé témy. Pravidelne každý rok pripravujú sestry v Záturčí – Priekope
ekumenický svetový deň modlitieb za účastí takmer všetkých cirkví mesta. A veľmi
požehnané býva aj stretnutie na deň matiek, spojené s pohostením. Výnimočnými stretnutiami
bývajú 6 krát do roka stretnutia s pozostalými, na ktorých si vylievajú svoj žiaľ a ostatní ich
pozorne počúvajú, snažia sa im pomôcť zmierniť ich samotu po odchode ich milovanej
bytosti.
Raz do roka sa koná veľké seniorálne stretnutie žien, ktoré min. rok bolo v Blatnici,
ako som už vyššie spomínala, za veľkej účasti sestier aj z tých cirk. zborov, v ktorých
stretnutia sa vôbec nekonajú. Každé sen. stretnutie žien Turč. seniorátu sa začína službami
Božími, na ktorých slovo Božie zvestuje oslovená sestra farárka z nášho seniorátu – min. rok
to bola ses. Lenka Rišiaňová z Púchova, pričom ďalšie 3 sestry farárky zo seniorátu liturgujú.

Na každom stretnutí sa predstaví jeden alebo dva spevokoly z nášho seniorátu, potom
nasleduje prednáška a diskusia, v ktorej predstavia jednotlivé vedúce svoje zborové SEŽ.
Domáci zbor pripraví skromné občerstvenie a pri ňom aj pri srdečných rozhovoroch sa
zúčastnené sestry rozchádzajú domov plné radostných dojmov z nevšednej Božej milosti,
lásky a dobroty.
Sestra kazateľka Lenka Rišiaňová srdečne pozvala na ďalšie seniorálne stretnutie žien
do Púchova, ktoré plánujeme uskutočniť 26. júna tohto roku.
Na žiadnom sen. stretnutí nechýba náš br. senior Jozef Havrila, ktorý zhromaždené
sestry pozdraví a vyjadrí nesmiernu radosť z toho veľkého množstva, ktoré príde z celého
okolia. A nezabudne popriať ešte dlhé roky takéhoto požehnaného stretávania sa v rámci
seniorátu.
Záverom aj ja veľmi želám nášmu Turč. seniorátu, aby práca žien pokračovala aj v budúcnosti
aspoň tak ako doteraz, ale keby sa rozšírila aj v ďalších cirkevných zboroch, to by bolo ešte
oveľa radostnejšie a povzbudzujúcejšie. Soli Deo gloria – Buď Bohu sláva! Amen.
Mgr. Margita Dieová, Martin - Záturčie

