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Správa o činnosti SEŽ v roku 2010
Úvod
Biblickým heslom minulého roku bol citát „Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha
a verte vo mňa! (Ján 14,1) Keďže strach alebo úzkosť sú prítomné v živote veľmi mnohých ľudí
v súčasnej spoločnosti, má zmysel zamýšľať sa nad ich príčinami a možnosťami prekonávania. V tom
nám pomáha viera v Božiu prítomnosť, pomoc a ochranu, pripomínanie si dôkazov Božej moci
z Písma, ako aj uvedomenie si Jeho pôsobenia v osobnom živote i v živote nášho spoločenstva. Jeho
požehnaniu vďačíme za všetko, čo Spoločenstvo evanjelických žien mohlo konať aj v minulom roku.
Organizačné podujatia
Spoločenstvo evanjelických žien svoju činnosť každý rok začína Výročným stretnutím
rozšíreného výboru SEŽ, to znamená seniorálnych koordinátoriek a ich zástupkýň. Vlani sa konalo
26.-27.2.2010 v stredisku Elpis v Liptovskom Trnovci.
Na programe boli ako vždy okrem 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 a zo sesterských organizácií v zahraničí.
Valné zhromaždenie
Neboj sa , lebo ja som s Tebou! Pod týmto heslom (Iz 41,10) sa nieslo 8. valné zhromaždenie
(VZ) Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ). 1. mája 2010 v Klenovci. Napriek hospodárskej kríze,
vysokým cenám cestovného, zložitému prístupu do Klenovca a klesajúcemu záujmu občanov
o cirkevné aktivity, prišlo viac ako tristo ľudí. Zastúpené boli všetky senioráty ECAV. Doobeda, po
vystúpení detí zo Základnej evanjelickej školy v Rimavskej sobote a po privítaní zborovým dozorcom
br. Jánom Ulickým, starostom obce JUDr. Pavlom Struhárom a miestnym farárom – seniorom
Dušanom Germanom, sa konala úvodná pobožnosť, ktorou poslúžila sestra konseniorka Iveta
Korenková z Hnúšte. Pozdravy zo zahraničia priniesli sestry: Getrud Dorn z Nemecka, Barbara HeyseSchäfer z Rakúska, Aleksandra Blahut-Kowalczyk z Poľska a Alžbeta Nobiková z Maďarska.
Pracovnú časť VZ tvorili správy o činnosti spoločenstva na celocirkevnej úrovni s okienkami do
seniorátov, hospodárska a revízna správa, rozpočet, plány na roky 2010-11 a voľba seniorálnej
koordinátorky práce žien pre Zvolenský seniorát, Beaty Fraňovej z Hrochote. Program svojím spevom
obohatili krojované ženy z Folklórneho súboru v Klenovci ako i Hudobná skupina mládeže
z cirkevného zboru Gemer.
Po obede sa všetci opäť zišli v evanjelickom kostole k slávnostným Službám Božím. Úvod
novozvolenej sestry do funkcie seniorálnej koordinátorky vykonal a Večerou Pánovou zhromaždeniu
poslúžil brat biskup Západného dištriktu Milan Krivda. Kázeň regionálnej koordinátorky práce žien
Svetového luteránskeho zväzu farárky Anny Mosnákovej zo srbskej Kovačice (z rodinných dôvodov
neprítomnej) prečítala Ľubica Sobanská, seniorálna koordinátorka SEŽ Tatranského seniorátu.
Ďakujeme manželom Anne a Dušanovi Germanovcom a celému cirkevnému zboru v Klenovci za
skvelo zvládnutú službu hostiteľov. Vďaka Pánu Bohu za Jeho prítomnosť medzi nami a v nás!
Zastupovanie SEŽ
Ako predsedníčka SEŽ som sa 30.6. zúčastnila recepcie pri otvorení Evanjelických dní v Žiline z
príležitosti 400. výročia Žilinskej synody.
V polovici novembra som sa na pozvanie sestier z Nemecka spolu so sestrou farárkou Evou Oslíkovou
zúčastnila na oslave 150. výročia práce žien Gustav Adolf Werku v Ulme.
Vzdelávacie podujatia
Každý rok organizujeme pre sestry minimálne jeden seminár. Na podnet sestier zo zborov to
v minulom roku bol seminár „Svedectvo života“, určený predovšetkým pre manželky farárov.
Prednášateľkami boli doc. ThDr. Sidónia Horňanová, PhD. /na tému: Ženy v Kumráne/, PaedDr.
Slávka Očenášová, PhD. /Zo života manželiek evanjelických farárov/ a Ing. Anna Germanová /Čo

očakáva cirkevný zbor od rodiny farára a čo farárska rodina od zboru/. Škoda, že práve manželky
farárov takmer vôbec neprejavili záujem o tento seminár, naplnili ho iné aktívne laické sestry.
Ako moderátorka alebo prednášateľka som sa zúčastňovala stretnutí sestier z bratislavských
zborov, v r. 2010 som prednášala na tému: Ako hľadáme Boha.
Na tému Inoveriaci v rodine som prednášala 27.6.2010 na seniorálnom stretnutí v Sabinove a 26.9. na
tému Psychológia dieťaťa a zvesť Božieho slova na seniorálnom stretnutí žien v Lovinobani.
Webová stránka SEŽ – www.sezs.sk, na ktorej sa začalo pracovať pred Vianocami 2009, je
tiež istou formou vzdelávania. Máme teda za sebou prvý rok jej fungovania. Zdá sa, že úspešný.
Správkyňou je Mgr. Mária Madliaková zo Žiliny. Splnila sa tak dlhoročná túžba členiek SEŽ po
vlastnom časopise alebo pracovnom zošite ako pomôcke pre stretnutia žien. Návrh zrealizovať túto
túžbu dnes už radšej na internete prišiel z výboru SEŽ. Obsahom stránky sú biblické práce, prednášky
na rôzne témy, praktické rady pre ženy, príbehy zo života, časom plánujeme i teologické, zdravotné
a psychologické poradenstvo.
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.
Občasné styky a spoluprácu máme však 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
evanjelických žien pri Evanjelickej akadémii v Hofgeismar.
Hlavnými organizátorkami celého projektu Europa mal anders sú sestry z Nemecka: Dr. Kirsten Beuth
z Hofgeismar, Ute Wannig z Frankfurtu a Inge Rühl z Bad Arolssen. Cieľom bolo vytvoriť vzorový
modul, 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 a slovenčine, časom asi aj v maďarčine.
Preklady musíme zabezpečiť samy.
Celopoľské stretnutie luteránskych žien vo Varšave
Zástupkyňa SEŽ je každoročne pozývaná na Celopoľské stretnutie luteránskych žien do Varšavy.
17.-19.septembra 2010 tentoraz pozdravila poľské sestry predsedníčka SEŽ. Téma stretnutia znela:
Návrat k mladosti (resp. Vzťahy medzi generáciami).
Zahraničné návštevy
Okrem zahraničných návštev, ktoré nás pozdravili na našom Valnom zhromaždení, navštívila nás
v súvise s VZ aj sestra Brigitte Rachel, predsedníčka Zväzu evanjelických zamestnaných žien.
12.októbra a v polovici decembra 2010 ma v Bratislave navštívila Dr. Kirsten Beuth, momentálne
pracujúca na Evanjelickej akadémii vo Viedni.
Spolupráca s médiami
Nášho VZ sa zúčastnil redaktor Slovenského rozhlasu Mgr. Pavel Gabriš, ktorý v súvise s ním nahral
reportáž o SEŽ pre reláciu Cesty.
Spolupráca s ekuménou
Spomedzi ekumenických organizácií sú našimi najdôležitejšími partnerkami: Komisia žien
pri Ekumenickej rade cirkví pod vedením ev.a.v. farárky Anny Adamovičovej. Ako predsedníčka
SEŽ som sa vlani zúčastnila všetkých jej zasadnutí.
Ekumenické fórum kresťanských žien Európy (EFKŽE) organizovalo Leadershipseminár pre mladé ženy, ktorý sa konal vo Svätom Jure 23.-26.6.2010. S Komisiou žien
Ekumenickej rady cirkví SR sa jeho účastníčky stretli 24.6. v centre Ekumenickej rady cirkví v
Bratislave, kde sme boli ich hostiteľkami.
Valné zhromaždenie EFKŽE spolu s výročným stretnutím národných koordinátoriek

EFKŽE sa konalo 23.-29.8. 2010 v Nemecku, v Evanjelickej akadémii Loccum. Zo Slovenska sa ho
zúčastnili Daniela Horínková, Nataša Hovorková (BJB) – národné koordinátorky a Anna
Adamovičová, vedúca Komisie žien ERC. Zvolený bol nový koordinačný výbor, ktorého členkou je
opäť i naša sestra Hovorková, a nové prezidentky: Annika Damirjan zo Švédska (baptistka), Vivi
Maroshka z Grécka (pravoslávna) a po druhý krát Martina Heinrichs z Holandska (rím.kat.).
Svetový deň modlitieb (SDM), je najmasovejšou ekumenickou spoluprácou na Slovensku.
Pripravujú ho zväčša naše sestry. V celoslovenskom výbore SDM od februára 2004 zastupuje SEŽ
Doc. Dr. Aurélia Kerekrétiová, CSc., vedúca SEŽ v celej Bratislave.
28.10.2010 som za Komisiu žien ERC bola pozvaná do relácie STV Sféry dôverné na tému
Žena v cirkvi.
Práca v cirkevných zboroch a seniorátoch ECAV
Je veľmi bohatá. Napriek tomu, že nie všade sú organizované 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. 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.
Práca SEŽ je pre ECAV dôležitá. Pripravuje ženy pre rôzne úlohy v cirkvi a buduje spoločenstvo
veriacich na všetkých úrovniach. Zdravé, láskyplné spoločenstvo je misijne príťažlivé aj pre ľudí
súčasného moderného sveta. A misia je nie len hlavnou úlohou Cirkvi, ktorou ju poveril sám Pán
Cirkvi - Ježiš Kristus. Je pre ňu životne nevyhnutná. Bez misie vymierame.
Ďakujem všetkým seniorálnym koordinátorkám práce so ženami a ostatným aktívnym sestrám za
obetavú nezištnú prácu, tvorivosť, nápaditosť a vytrvalosť. Ďakujeme nášmu nebeskému Otcovi za
všetky dary, ktoré nám dáva. Prosíme Pána Cirkvi aby i naďalej požehnával naše spoločenstvo!

Daniela Horínková

