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Správa o činnosti Spoločenstva evanjelických žien v roku 2012-2014 pre
10.Valné zhromaždenie SEŽ – 27.9.2014 Púchov
Úvod:
a) Ja som cesta i pravda i život, nik neprichádza k Otcovi ak len nie skrze mňa. To je
naše dnešné motto. Prežívame jubilejné – 10. valné zhromaždenie. A môžeme hodnotiť. Tie,
ktoré ste v Spoločenstve evanjelických žien zapojené od začiatku, máte na čo spomínať. Ako
sa naše SEŽ postupne formovalo, ako sme počas prvých 4 rokov tvorili náš štatút, ako sa
postupne ujala v seniorátoch funkcia koordinátoriek práce žien, ako pribúdali témy, ktorými
sme sa zaoberali na našich pravidelných seminároch, ako sme postupne dosahovali uznanie
v štruktúrach našej cirkvi, ako sa rozrastala naša spolupráca v ekuméne i v zahraničí. Máme
za sebou dlhú cestu. A ja som vďačná Pánu Bohu, že naše SEŽ nezasiahli rôzne spory vo
vnútri našej cirkvi, že sme zostali jednotným sesterstvom, v ktorom vládne vzájomná dôvera.
Verím, že je to Božia milosť, ktorá sprevádza našu cestu, ktorou je Pán Ježiš Kristus. Dokiaľ
On bude spravovať náš život, dokiaľ v Ňom budeme hľadať pravdu, pretože iba v Ňom je
pravda skutočná a pravá, dovtedy môžeme počítať s Jeho požehnaním. Len nezísť z pravej
cesty, len sa nevzdať života s Ním! – Len tak spoznávame Nebeského Otca a smerujeme do
Jeho kráľovstva. Skúsme si zrekapitulovať aspoň roky 2012-13 a doterajšiu časť tohto roku
vo svetle nášho motta: Ja som cesta i pravda i život...
Organizačné podujatia
Spoločenstvo evanjelických žien svoju činnosť každý rok začína Výročným stretnutím
rozšíreného výboru SEŽ, to znamená seniorálnych koordinátoriek a ich zástupkýň. V r.2012
sa konalo 24.-25.2. v Domove Jána Ámosa Komenského v Račkovej doline.
V r. 2013 sa konalo 8.-9.3. vo vzdelávacom centre Agapé vo Svätom Jure, a 28.2.-1.3. 2014
taktiež v vo Svätom Jure. Na zasadaniach odzneli správy seniorálnych koordinátoriek
o práci žien v seniorátoch, správa predsedníčky o činnosti ústredia SEŽ, informácie o dvoch
projektoch SEŽ K 500-ročnici reformácie: Reformácia a ženy a Gobelín. Organizačná práca
bola nesená Slovom Božím v ranných a večerných stíšeniach, ktorými nám poslúžili prítomné
sestry farárky.
1.5.2012 sa konalo 9.VZ SEŽ v Evanjelickom kostole v Leviciach.
Mottom valného zhromaždenia bol citát z J 14,27: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám
dávam, nie ako svet dáva vám ja dávam. Nermúť sa vaše srdce a nestrachuj“.
O srdečné privítanie sa postaralo predsedníctvo cirkevného zboru Levice brat farár Róbert Mišových
a sestra dozorkyňa Gabriela Lačná. Slovom Božím v úvodnej pobožnosti nám poslúžil Mgr. Ján Jančo,
senior Dunajsko-nitrianskeho seniorátu.
Pozdravy zo zahraničia priniesli sestry: Gertrud Dorn, Brigitte Rachel a Gerlinde Götz-Ridge
z Nemecka, Monika Mayer z Rakúska a Barbara Adamus a jej dcéra a Anja z Poľska.
Zasadanie v medzičasoch duchovne občerstvoval Spevokol cirkevného zboru Devičany.
Predsedníčka SEŽ Daniela Horínková poďakovala odchádzajúcim koordinátorkám: Margite Dieovej,
Lydke Kordošovej, Zdenke Pilátovej a Martine Rumanovej. Na 9. VZ boli do funkcie
seniorálnych koordinátoriek zvolené: Anna Činčuráková pre Šarišsko-zemplínsky seniorát, Jana
Drottnerová pre Považský seniorát, Daniela Petrillová pre Novohradský a Lenka Rišiaňová pre
Turčiansky seniorát. VZ zvolilo aj doterajšiu koordinátorku Liptovsko-oravského seniorátu
Alenu Ďurčíkovú.
Slávnostnou kazateľkou bola Rev. Agnes von Kirchbach z Francúzska, tlmočila ju sestra Eva

Oslíková. Novozvolené koordinátorky práce žien do funkcie slávnostne uviedol a Večerou Pánovou
zhromaždeniu poslúžil generálny biskup ECAV Miloš Klátik. Služby Božie spevom obohatil
spevokol cirkevného zboru Kalná nad Hronom.
Naše vrúcne poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim ,najmä však domácemu cirkevnému
zboru Levice a seniorálnej koordinátorke Dunajsko-nitrianskeho seniorátu Zuzane Moncoľovej.

Reprezentácia SEŽ v SR
29.6.-1.7.2012 na 3. Evanjelických cirkevných dňoch v Lučenci projekty SEŽ k 500.
výročiu Reformácie predstavili – Dr. K. Beuth, Dr. J. Kepplová, prof. Ing. arch. J. Krivošová
a D. Horínková. Na 4.ECD v Spišskej Novej Vsi 27.-29.6.2014 sme opäť mali možnosť
predstaviť naše projekty. A opäť pritom boli prof. Jana Krivošová, PhDr. Jana Kepplová, D.
Horínková, Emília Fontíková a seniorálne vyšívačky: Jarmila Jóžová, Vlasta Šúrková a iné.
Pre všetkých účastníkov 4.ECD pripravili ženy SEŽ okolo 6000 perníkových rybičiek.
Najviac ich priplávalo z Novohradského seniorátu (3000). Zo srdca ďakujem všetkým
sestrám, ktoré takto výrazne prispeli k dobrému menu SEŽ.
Vzdelávacie podujatia mimo projektov boli:
11.-13.5.2012 – Ekumenický seminár Smrť a vzkriesenie v Agapé Svätý Jur –
organizovali ho SEŽ + Ekumenické fórum kresťanských žien ČR a SR.
Prednášky a prednášatelia:
Tajomstvo smrti z lekárskeho hľadiska – MUDr. Kristína Križanová
Smrť a vzkriesenie z teologického hľadiska – Prof. ThDr. Július Filo
Devalvácia smrti – z psychologického hľadiska – PhDr. Ľubica Šťastná
Smrť je súčasťou života – z pedagogického hľadiska
– Ing. Terézia Lenczová a PaedDr. Viera Macháčková
Tréning – Sprevádzanie ťažko chorých a zomierajúcich a napĺňanie ich duchovných potrieb
– Dr. Miriam Prášilová

17.-19.5.2013 – Brno: Ekumenický seminár: Kresťania a etika – v rámci projektu Eunika
XXIII. Organizátorom bolo Ekumenické fórum kresťanských žien ČR, za SEŽ a EFKŽ SR
tam bola D.Horínková, 2 sestry prišli z Rakúska a 1 z Maďarska.
Seminár SEŽ - Riešenie konfliktov bol Liptovskom Trnovci 31.5.-1.6.13. Viedli ho sestry
Eva Oslíková a Erika Valko-Krišťáková.
16.-18.5.2014 - Sv. Jur – seminár Kresťania a spoločnosť – pokračovanie seminára
Kresťania a etika - opäť spoločne s českými sestrami a tiež so sestrami z Chorvátska a Poľska.
Prednášky a prednášatelia:
Branislav Škripek, poslanec NR SR: Kresťan vo verejnej službe v SR
Mária Kadlečíková, Nitra: Kresťania v politike
Rút Bízková-Midriaková, Praha: Kresťan a politika v ČR
MUDr. Peter Križan, B-a: Etická komisia pri vláde SR
MUDr. Kristína Križanová, B-a: Etické hranice v zdravotníctve
Vlasta Šalingová: Kresťanské hodnoty v školstve
Olga Kopecká : Etika ve sdělovacích prostředcích (čítala M. Koronthályová)
Dagmar Mozolová, RTVS: Kresťanské hodnoty v médiách
Webová stránka SEŽ – www.sezs.sk, na ktorej sa začalo pracovať pred Vianocami
2009, je modernou formou vzdelávania. Prvou správkyňou bola Mgr. Mária Madliaková,
vtedy zo Žiliny. V r. 2014 došlo k výmene. Našou novou webmajsterkou sa stala sestra Ing.
Ľudmila Činčurová z Púchova. Na našej web. stránke si nájdete okrem štruktúry SEŽ a
aktualít aj prednášky z viacerých podujatí, biblické úvahy, dobré rady pre zdravie
a domácnosť a ukážky z vlastnej tvory žien.

Zahraničné styky SEŽ so sesterskými organizáciami
Gustav Adolf Werk Frauenarbeit v Nemecku, Zväz zamestnaných evanjelických žien vo
Württembersku, Evangelische Frauenarbeit v Strednom Nemecku, 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.
V poslednom čase najmä v súvislosti s našimi projektmi.
Reprezentácia SEŽ v zahraničí:
Stretnutie luteránskych žien – Varšava – 20.-22.9.2013 – SEŽ reprezentovala Mgr. Lenka
Rišiaňová, SLZ WICAS – Piliscsaba - 27.-30.11.2013 – konferencia národných koordinátoriek práce žien v stredovýchodnej Európe na tému: Ženy reformácie. Zúčastnili sa:
seniorálna koordninátorka práce žien z Dunajsko-nitrianskeho seniorátu Zuzana Moncoľová
a predsedníčka SEŽ D.Horínková.
Viaceré stretnutia boli už aj v r. 2014:
12.-16.5. SLZ WICAS – Meissen – SEŽ reprezentovala Jana Fordošová, Šamorín;
4.-6.6.14 – Stretnutie kresťanov stredovýchodnej Európy – Wroclaw – za SEŽ sa
zúčastnili: Erika Hlačoková, D.Horínková, Ema Oslíková a Eva Oslíková, ktorá
spolupracovala na workshope o Alžbete Thurzo Coborovej v projekte Reformácia a ženy.
Zahraničné návštevy u nás
V r. 2012 –okrem sestier spomínaných v súvislosti s 9.VZ SEŽ v Leviciach, to boli:
Hanna Manser + 8 sestier z Nemecka – 2.6.12 -stretnutie so SEŽ, ED a KŽ ERC SR
29.6.-1.7.2012 – 3.ECD Lučenec - Dr. Kirsten Beuth, riaditeľka EA vo Viedni
2.-3.9.2012 – Hilveliisa Ukkonen /Fínsko/ v Bratislave a Pezinku
V r. 2013: Alva Hällberg, Švédsko - študentka žurnalistiky v Bratislave 14.2.2013.
V Bratislave nás navštívili aj Inge Rühl + 20 sestier z Nemecka (Kassel + okolie) v Starom
lýceu v B-e sa im venovali E.Hlačoková, D. Horínková.
V r. 2014 nás navštívili: 28.4.14 v Bratislave sestry Heide Trommer, obchodná vedúca GAW
FA Württemberg a jej spolupracovníčka; ďalej PhDr. Markéta Koronthalyová, Praha, Dagmar
Bízková, Praha, Naděje Mandysová, Pardubice, diakonka Karina Chwastek-Kamieniorz a
Anna Czudek z Poľska, Božena Vincetič, Osijek, a Silvia Mikuličič, Zagreb, Chorvátsko – na
seminári Kresťania a spoločnosť. A 1.9.2014 sestry diakonisy Isolde a Barbara Haug
z Nemecka; a napokon sestry, ktoré nás poctili návštevou dnes na 10.VZ SEŽ: Agnieszka
Godfrejów-Tarnogorska s rodinou za SLZ WICAS, Kristina Kootz s manželom za Prácu žien
Ev.cirkvi Stredného Nemecka, Barbara Heyse-Schäfer, riaditeľka EFA a Inge Schintlmeister z
Rakúska, Aleksandra Blahut Kowalczyk s manželom, predsedkyňa Komisie žien Synody Ev.cirkvi z
Poľska, Naděje Mandysová z českobratskej cirkvi v ČR, Brigitte Rachel a naša kazateľka Gertrud

Dorn z Württemberska.
Spolupráca s ekuménou
Spomedzi ekumenických organizácií sú našimi najdôležitejšími partnerkami: Komisia žien
pri Ekumenickej rade cirkví a Ekumenické fórum kresťanských žien Európy. Komisia
žien ERC je od roku 1996 kolektívnou členkou EFKŽE. Ekumenické fórum má v každej
krajine najmenej 2 koordinátorky z rôznych cirkví. U nás to do roku 2014 boli Daniela
Horínková (ECAV) a Nata Hovorková (BJB), zvolené Komisiou žien ERC, ktorú vedie
A.Adamovičová. V tomto roku sa D.Horínková funkcie vzdala a KŽ ERC zvolila za národnú
koordinátorku sestru spirituálku z Evanjelického lýcea v B-e Evu Guldanovú.
Výročné stretnutie národných koordinátoriek EFKŽE sa konalo 19.-23.9.2012 v Malvern
v Anglicku, 18.-22.9.2013 vo Viedni – SR zastupovali národné koordinátorky.

4.-10.8.2014 sa v Grécku na ostrove Tinos konalo Valné zhromaždenie EFKŽE. SR
zastupovali – N.Hovorková, D.Horínková a Eva Guldanová, ktorú VZ zvolilo za novú
protestantskú prezidentku Fóra. (Ďalšie 2 prezidentky sú z Ortodoxnej a Rímsko-katolíckej
cirkvi.)
Svetový deň modlitieb (SDM), ktorý sa koná v prvý piatok v marci, je najmasovejšou
ekumenickou spoluprácou na Slovensku. Na mnohých miestach ho pripravujú naše sestry.
30.4.-4.5.2014 sa konalo Celonemecké ekumenické stretnutie na tému „Žiť namiesto ničiť“
v Mainzi – menovite pozvaná bola a zúčastnila sa ho D.Horínková.
5.) Spolupráca s médiami – účasť na Prezentácii knihy S.Očenášovej Viera, život, umenie –
Zicchyho palác, B-a – 19.11.13, účasť na Stretnutí evanjelických umelcov V jednom duchu
19.-20.10.2013 v Lipt. Mikuláši – D.Horínková. Naše projekty v rozhlase, televízii i v tlači
prezentovali sestry Janka Krivošová, Jana Kepplová, Emília Fojtíková a Jarmila Józsová.
Návštevy v cirkevných zboroch a seniorátoch ECAV
V roku 2012 som na pozvanie navštívila dve seniorálne stretnutia sestier, kde som prednášala:
17.6.2012 – v Košiciach – na tému Inoveriaci v rodine - Košický seniorát
30.9.2012 – v Skalici – na tému Hľadanie Boha - Myjavský seniorát
Práca v cirkevných zboroch a seniorátoch ECAV
V roku 2013 som na pozvanie navštívila stretnutia sestier, kde som prednášala: 24.2.2013 –
regionálne SEŽ Rastislavice a okolie; 12.5.2013 – seniorálne stretnutie žien v Revúcej, 2.6.2013 –
stretnutie žien B-y v Rači, v nov. 2013 v Bratislave,15.-16.11.2013 sa na laze Brestovec /Myjava/
konala Misijná konferencia, kde mojím hlavným príspevkom bola prezentácia projektov SEŽ.

Okienka do seniorátov
1.) Bratislavský seniorát – koordinátorka práce žien Danica Kšiňanová, Bratislava
Seniorálne stretnutie sestier Bratislavského seniorátu sa konalo 14.5.2013 v CZ Piešťany.
Prednáškou SRDCE ŽENY - poslúžil brat Peter Mozola, ktorý pôsobi v UPC Mosty.
Vychádzal z príbehu Márie a Marty (Luk.10)
Sestry bratislavských zborov sa stretávajú raz mesačne, vždy v prvú nedeľu v mesiaci. Program
pripravuje výbor zložený zo zástupkýň 6 cz B-y. Pribúda zborov, kde sa mamičky s malými deťmi
stretávajú v evanjelických materských centrách, či kluboch - Klubíkoch...
Na mnohých miestach spolupracujú so zborovou diakoniou a Modlitebným spoločenstvom, dokonca
aj so spolkom Živena. Dlhoročná koordinátorka Danica Kšiňanová svoju prácu končí, kandidátkou na
novú koordinátorku je RNDr. Zuzana Ševčovičová z Modry.

2.) Dunajsko-nitriansky seniorát – koordinátorka Zuzana Moncoľová, Hont. Vrbica – z jej správy
vyberám:
Tie isté sestry tvoria SEŽ, sú členkami spevokolov, modlitebných spoločenstiev a iných –
„stiev“. Koľko toho jedna žena stíha.
Seniorát je rozsiahly a delí sa na tradičný a presídlenecký, ma mestské zbory a vidiecke. V mestských
zboroch je život pestrejší, ženy sa podieľajú na ich chode. V CZ Nitra je práca zabehnutá, ženy sa
stretávajú raz mesačne a v adventnom čase po koncertoch hostia prítomných vianočnými koláčmi
a punčom. Nové Zámky pracujú veľmi pekne vďaka obetavosti vedúcej žien, sestry Márie
Gremenovej. Veľkou nádejou je CZ Komárno, kde po obsadení fary bratom farárom Krajcerom sa
život pekne prebúdza. Spolupracujú s CZ Rastislavice a Svätoplukovo, so sestrou Antalovou,
navzájom sa navštevujú, organizujú prednášky. Pripájajú sa k nim občas aj Diakovce. Práce fungujú aj
v tradičných zboroch: Bátovce sú známe svojou literárnou kaviarňou . Fantastický bol koncert Ruskej
Veľkej noci /Donskí kozáci/, kde ženy pripravili milé pohostenie. Aj v CZ Devičany sestry tvoria
väčšinu aktívneho života v klasickej forme, najmä svojou účasťou na spevokoloch. Presídlenecké
zbory, čo do počtu menšie, vytvorili mikroregion v zložení: Hont.Vrbica, Jur nad Hronom, Kalná nad
Hronom, Želiezovce.

3.) Gemerský seniorát – koordinátorka Danica Hudecová, farárka v Revúcej v správe uvádza:
Pán Ježiš nás nehodnotí podľa počtu zrealizovaných podujatí. Jediným kritériom je láska. Verím, že
ona bola hnacím motorom aj pestrej činnosti SEŽ v senioráte. Uvádzam CZ, kde je výraznejšia
samostatná práca žien: Jelšava – modlitebné týždne v spolupráci s Bratskou jednotou baptistov, ručné
práce vystavovali na vianočných trhoch a na seniorálnom stretnutí v Revúcej. Sestra Germanusová
vedie prácu s drôtom. Muránska Dlhá Lúka má tvorivé dielne pred Veľkou Nocou, vedie ich sestra
farárka Janka Maťová; výrobu adventných vencov v Ratkovskom Bystrom vedie s. Janka Baranová.
V zime sa sestry stretávajú na „páračkách“, kde spomínajú časy dávno minulé. Rožňava – naďalej
funguje Materské centrum pre mamičky s deťmi. Výrazná je pomoc žien pri letných denných
bilingválnych táboroch v spolupráci s misionármi z Nemecka. Vlachovo – ženy sa stretávajú pri
štúdiu Písma a praktickej pomoci zboru. Vyšná Slaná – sestry sa stretajú nepravidelne ale v hojnom
počte pri Sove Božom, pri oslave narodením a zborových aktivitách ako bolo napr. odhalenie
pamätnej tabule Martinovi Laučekovi, seniorálne stretnutie mladých rodín, na Sederovskej židovskej
večeri v Rejdovej... V Revúckej Lehote sa konalo výročné modlitebné stretnutie so sestrami z BJB.
Revúca – zborové stretnutie na tému: Kto sa dostane do neba? V praktickej časti s. Viera Polcková
predviedla výrobu taveného syra a žinčice z kravského mlieka. Seniorálne stretnutie ku Dňu matiek
sa konalo 12.5.2013 v Revúcej na tému: „Vylievaj svoje srdce ako vodu pred tvárou Pánovou, dvíhaj
k Nemu svoje dlane za život svojich detí.“ – Prednášala D.Horínková. Program detí i rómskych
pripravila sestra farárka Danica Hudecová. Súčasťou stretnutia bola výstava ručných prác. Sestry
vyrobili záložky s pamätným textom ku Dňu matiek, k SDM a 105 vianočných pohľadníc.
4.) Hontiansky seniorát – koordinátorka Anna Gabčanová, diakonka v Ladzanoch píše:
V našich malých cirkevných zboroch ťažko odlíšiť prácu žien pre zbor, obec, mesto. Akosi sme všetky
vo všetkom. V Ladzanoch a Drážovciach aj inde sa naše sestry podieľajú na práci Jednoty
dôchodcov; v Dudinciach sú neodmysliteľnou súčasťou aktivít detského spevokolu Ďatelinky;
aktívny je spolok žien pri CZ Krupina i Spolok E.M.Šoltésovej, ktorý organizuje zájazdy po stopách
evanjelických osobností; v Cerove a Čelovciach sa venujú o.i. folklóru a ručným prácam. V HoS sa
stretávame na Seniorálnom stretnutí kresťanských rodín. 28.4.14 to bolo v Cerove na tému: „Ja
som Hospodin, tvoj Boh...“ s podtémou „Bálovia v našom živote“ – prednášal Mgr. Slavomír Slávik
z Evanjelizačného strediska. Tému prediskutovali potom zvlášť ženy a zvlášť muži s opäť spoločným
záverom.

5.) Košický seniorát – koordinátorka Monika Beňová, farárka v Rankovciach odchádza z funkcie,
kandidátkou na jej zástupkyňu je sestra Zuzana Patzová zo Švedlára. Špecifikom seniorátu je Rómska
misia a práca s Romskými ženami najmä v Rankovciach. Najrozvinutejšia je práca v Košiciach a v CZ
Košice-Terasa.
6.) Liptovsko-oravský seniorát – koordinátorka Alena Ďurčíková, farárka v Istebnom:
Ženy sa zapájajú do mnohých zborových i seniorálnych aktivít. Vo väčšine CZ fungujú ženské
spevokoly, zborová diakonia len v niektorých, ale ľudia si väčšinou pomáhajú. Vo veľkej miere sú
zapojené aj v Modlitebnom spoločenstve – aj vlastnou rukou písaným modlitbami. V Kraľovanoch sa
v r. 2013 stretávali ženy každý druhý piatok, zaoberali sa životom biblických žien. Zavŕšením bolo
stretnutie v Deň matiek v chráme, kde odznela prednáška „Typy matiek a výchovy“ a vystúpenie detí.
V Liptovskom Ondreji a v Dolnom Kubíne sa pravidelne týždenne stretávajú pri biblickom štúdiu.
VMV LOS zorganizoval Deň Liptovsko-oravského seniorátu, kde mali svoje miesto, muži, ženy,
mládež i deti, 15.6.2013 vo Východnej.

7.) Myjavský seniorát – koordinátorka práce žien Iveta Vachulová, farárka v Turej Lúke:
Seniorálne stretnutie žien MyS sa konalo 22.9.2013 v Košariskách. Jeho témou bola „Kresťanská
rodina, ktorá mala vplyv na M. R. Štefánika“. Spomeňme prácu niekoľkých CZ.
Brezová pod Bradlom
V roku 2013 sa sestry stretávali väčšinou 1. nedeľu v mesiaci. Vypočuli si prednášku napr. br. J.M.
Kundisa na tému Cyril a Metod. Podnetom k témam na stretnutia boli aj životopisy osobností
uverejnené v EpsT. Súčasťou stretnutí bolo prislúženie sviatosti Večere Pánovej v advente a pôste pre
seniorov. Predsedkyňou je s.Valéria Tomčalová.

Kostolné
SEŽ sa stretáva pravidelne v advente a pôste, prichádza aj mládež a deti. Kontaktnou osobou je Hana
Naďová z Vaďoviec. Preberajú sa listy apoštola Pavla. SEŽ v Kostolnom pripravilo k vianočným
sviatkom 400 medovníkov a pred Veľkou nocou vyrábajú veľkonočné symboly na výzdobu kostola.
Skalica
K spoločným stretnutiam sa schádzajú sestry vždy prvý pondelok v mesiaci. Preberali témy bežného
života - z pohľadu Biblie. Sestry navštevujú starých a chorých členov zboru, pripravili mnohé akcie
v zborovej sieni, napr. denný detský tábor, stretnutie jubilantov a i. Ušili vankúšiky pre deti ku Krstu
a k sobášu. Kontaktnou osobou je sestra Ľubica Stehlíková, seniorálnou vyšívačkou Vlasta Šúrková.
Vrbovce
SEŽ prináša radosť do života a práce cirkevného zboru. Stretáva sa raz do mesiaca v Kultúrnom dome
v Chvojnici pod vedením svojej predsedníčky sestry Kristíny Zlochovej a jej zástupkyne Anny
Zonovej, prichádzajú tri až štyri generácie žien vrátane detí. Ženy si sami pripravujú výklady slova
Božieho. Medzi sviatočné stretnutia patril aj Reformačný večierok na Pamiatku reformácie.
Pravidelných stretnutí sa zúčastňuje aj duchovný pastier Miroslav Hvožďara, ktorý sprevádza piesne
na gitare a viedie diskusiu.
Turá Lúka
SEŽ malo v minulom roku v pravidelných nedeľňajších stretávaniach pauzu, avšak sestry sa podieľali
na príprave všetkých aktivít zboru. O.i. napr.: varenie slivkových jedál na Dožinkoch, Dni sliviek,
oberanie lipového kvetu, upratovanie fary a kostola, brigády v cirkevnej škole, príprava obeda na Zlatú
konfirmáciu, občerstvenia pre brigádnikov pri oprave kostola, pečenie vianočných oblátok – aj vyše
17 tisíc kusov. Ich práca je veľkým prínosom pre CZ.
8.) Novohrad. seniorát –koordinátorka D.Petrillová sa vzdala funkcie – správu už napísala jej
nástupkyňa Mgr. Milica Jozafová. Vyberáme z nej:
Členky SEŽ navštevujú Domovy dôchodcov a Domovy sociálnych služieb, nevládnych bratov a sestry
a jubilantov pri okrúhlych životných jubileách. Spievajú v spevokoloch. Niektoré spevokoly sú čisto
ženské. Viaceré CZ sa zúčastňujú Svetového dňa modlitieb.
Zo zborov:
V Príbelciach sa ženy stretávajú v Dennom stacionári. Počas jesene čistili orechy, robili ručné práce,
vyrábali adventné vence, sviečky, zároveň počúvajú výklad slova Božieho. V Dobroči preberajú
osudy biblických žien; v advente piekli vianočné oblátky, ktoré potom v 3. adventnú nedeľu predávali
na adventných trhoch pred chrámom Božím. Aj v Záhorciach organizujú veľkonočné a vianočné trhy.
V Kalinove pred Veľkou nocou organizujú akciu „Tvorba aranžmánov“, v advente zhotovujú
adventné vence. V decembri začali vyšívať gobelín k 500. výročiu reformácie pod vedením Janky
Ďuriškovej. V Českom Brezove ženy pomáhali na Zelený štvrtok pri prisluhovaní Večere Pánovej,
ktorá sa podávala v zborovej sieni starším a chorým členom zboru. Ženy z Maškovej poskytujú
oblečenie pre sociálne slabých občanov a zapojili sa do akcie Zber obnoseného šatstva. V Lovinobani
bola zbierka na Ligu proti rakovine; v Deň narcisov sa vyzbierala pekná suma peňazí. CZ Lučenec sa
zúčastňuje ekumenickej spomienky na obete dopravných nehôd a na pamiatku zosnulých býva pietna
spomienka Zlomené krídla. V Novohradskom senioráte sa pravidelne dvakrát do roka konajú
seniorálne stretnutia SEŽ. V marci to bolo pracovné stretnutie žien v Leseniciach a 22.9. 2013
slávnostné stretnutie žien NOS v Dolných Strhároch.
Ženy rady navštevujú služby Božie aj v iných CZ seniorátu, aj v susedných seniorátoch.

9.) Považský seniorát – koordinátorka Jana Drottnerová, Zemianske Podhradie. Píše:
21.9. 2013 sa v Zemianskom Podhradí konalo seniorátne stretnutie žien. Témou „Srdce otvorené
pre iných“. Ženy sa v ZP stretávajú 2 krát do roka. Po téme, výklade Písma a modlitbe, tvorili
veľkonočné a vianočné dekorácie. Ako aj v ostatných CZ sa sestry starajú o občerstvenie, úpravu
okolia kostola a hrobov zosnulých farárov. Pravidelne sa stretávajú v Starej Turej, Adamovských
Kochanovciach, Lubine, Uhrovci, Podlužanoch, Novom Meste nad Váhom, Topoľčanoch,
Bánovciach nad Bebravou.
V Novom Meste nad Váhom hodno spomenúť, že sestry sa stretajú v dvoch spoločenstvách:
1.) tzv. staršie sestry (spoločenstvo vedie Zuzana Trúsiková) - pravidelné stretnutia vždy v 1. pondelok

v mesiaci. 2.) tzv. mladšie sestry (vedie Katarína Krasická) – pravidelné stretnutia v 2. a 4. utorok
v mesiaci. Väčšiu časť roka sa venovali téme biblické manželské páry, manželstvo a rodina...

10.) Rimavský seniorát – T.Gabčanová sa vzdala v 2013. Správu pripravila A. Germanová.
nastupujúca koordinátorka, ktorá vlastne vedie prácu žien už niekoľko rokov.
Podľa plánu akcií, ktoré pripravuje Vnútromisijný výbor Rimavského seniorátu na celý rok,
bol určený termín stretnutia žien. Pre dobré rozbehnutie projektu Gobelín sme pozvali naň
prednášať pani profesorku Janku Krivošovú. Stretnutie bolo v Rimavskej Sobote v nedeľu 24.
novembra 2013. Projekt priblížila s. Janka Kepplová – autorka tejto myšlienky. Na stretnutí
sa prihlásila sestra Moncoľová, že je ochotná vyšívať seniorálny obraz v projekte Gobelín.
Prvý marcový piatok 2013 sa konal Svetový deň modlitieb. V Klenovci bol v modlitebni BJB.
Cirkvi sa tu striedajú. Vždy ho pripraví ekumenická skupinka žien z ECAV a BJB.
V CZ Klenovec sa ženy pravidelne stretávali jedenkrát za mesiac. Okrem biblického výkladu
preberali rôzne témy, napr. Krst svätý, Konfirmácia, Moje miesto v službe, Moja viera v
živote. Veľmi zaujímavá téma bola O cirkvách a cirkevných spoločenstvách na Slovensku.
Počas prázdnin sestry chodia variť do Detského tábora, ktorý každoročne pripravuje CZ.
Podieľajú sa na všetkých aktivitách cirkevného zboru, podobne je to aj v ostatných zboroch.
11.) Šarišsko-zemplínsky seniorát – koordinátorka Anna Činčuráková, Kuková. Vo svojej
správe píše:
V Šarišsko – zemplinskom senioráte sa ženy stretávajú najmä k pravidelnému biblickému štúdiu.
Učíme sa niesť bremená jedny druhých, vyznávať si navzájom hriechy, modliť sa navzájom za seba
a pomáhať si. Vo väčšine zborov ženy robia spolu aj rôzne praktické činnosti ako je pečenie koláčov
a služba pri rôznych príležitostiach a akciách v CZ, pečú medovníky pred štedrým večerom, konajú
službu starým, navštevovanie a modlitby za chorých, misiu na Níle, vedenie pobožností pri
zosnulom... Obzvlášť treba uviesť CZ: Bardejov, Soľ, Chminianske Jakubovany, Kuková.
Spoločné stretnutie mužov a žien Šarišsko–zemplinského seniorátu uskutočnilo 22.9.2013 v
Richvalde. Za dôležité považuje s. koordinátorka zasiahnuť generáciu mladších žien – matiek. Byť
matkou je veľká zodpovednosť – vedieme a vychovávame malých ľudí, ktorí raz budú vychovávať
svoje deti a tak ako žijeme a vedieme ich my, tak budú žiť aj oni. .... Seniorátne stretnutie žien –
matiek sa uskutočnilo prvýkrát v marci 2013 v CZ Hanušovce nad Topľou. Ide o duchovné
vzdelávanie mamičiek, zatiaľ čo deti majú svoj program – v inej miestnosti. Po skončení mali aj
tvorivú dielňu, maľovanie na sklenené fľaše.
12.) Tatranský seniorát – koordinátorka Ľubica Sobanská, farárka v Slovenskej Vsi píše:
V roku 2013 sa sestry z CZ TAS zúčastnili:
na Dištriktuálnom dni Východného dištriktu ECAV, ktorý sa konal 28.7. v Aréne v Poprade.
Sestry z Popradu, Popradu-Veľkej, Kežmarku a Slovenskej Vsi napiekli zákusky. Sestry z Popradu
a Popradu-Veľkej pomáhali aj organizačne pri Dni Tatranského seniorátu, ktorý sa konal 14.9.2013
v Kežmarku. Bol venovaný 1150. výročiu Konštantína /Cyrila/ a Metoda.
Bohatú organizovanú prácu SEŽ má v TAS najmä CZ Poprad. CZ Spišská Nová Ves má
organizovanú diakoniu. Niekoľké sestry sú v diakonii zamestnané, iné pracujú dobrovoľne. Tam, kde
sestry nie sú samostatne organizované, zapájajú sa do diania v CZ: zabezpečujú kvety, upratovanie, sú
presbyterky, kantorky, dozorkyne, kostolníčky, učiteľky besiedok i náboženstva, pomáhajú pri čítaní
pašií.... tvoria jadro cirk. zborov na SB, bibl. hodinách, spevokoloch, nacvičujú programy k rôznym
príležitostiam v CZ. Pomáhajú si navzájom. Platí to o CZ: Mengusovce, Poprad-Veľká, PopradMatejovce, Podolínec, Spišská Belá, Spišské Vlachy-Krompachy, Štrba, Vysoké Tatry
(zvláštnosťou tohto CZ je že väčšinu účastníkov na duchovných akciách CZ tvoria pacienti, rekreanti
v liečebných zariadniach).
Za zmienku stoja ešte: Batizovce: Sestry sa stretávajú 2x mesačne na štúdium Biblie a modlitby
v Batizovciach i dcérocirkvi Gerlachov. Iliašovce: Sestry usporadúvajú stretnutie žien nad 65 r.
Kežmarok: Stretávajú sa pravidelne 1x týždenne k cvičeniu /15 -20/ a 1x týždenne v zborovej
diakonii, staršie sestry sa stretávajú 1x týždenne. Pre domovy dôchodcov a starších členov zboru

pripravujú darčeky. Levoča: Spolu so sestrami od adventistov sa stretávajú raz za 2 týždne na prípravu
„zdravých jedál“ a na modlitby.
Slovenská Ves: Mladé sestry vo fílii Vojňany pomáhajú pri výučbe Detskej besiedky, l sestra učiteľka v Slov. Vsi vyučuje náboženstvo na I. stupni ZŠ. 2 sestry z fílie Vojňany prisľúbili zapojenie
sa do vyšívania gobelínu k 500.výr. reformácie. Rám zhotovil stolár zo Slovenskej Vsi, finančne ho
uhradil TAS. Svit: Sestry sa stretávajú sa raz mesačne v tvorivej dielni, ktorú vedie ses. Ilavská. Dve
sestry sa zúčastnili školenia vyšívačiek v L.Trnovci na prípravu gobelínu k 500.výročiu reformácie.
Švábovce: Sestry sú zapojené o.i. do práce v materskej škôlke, ktorej zriaďovateľom je CZ.

13.) Turčiansky seniorát –koordinátorka Lenka Rišiaňová, Púchov
Práca SEŽ sa v Turčianskom senioráte sústreďuje v 22 cirkevných zboroch. Ženy intenzívne
pracujú vo všetkých zboroch. Pomáhajú pri organizácii rôznych stretnutí a venujú sa ručným prácam
s kresťanskou tématikou. V Martine sa pravidelne každú stredu stretávajú staršie sestry k modlitbám,
biblickému výkladu, ručným prácam. Mladšie ženy sa stretávajú v domácnostiach k modlitbám....
V Žiline mávajú stretnutie pod názvom „Večer pre ženy“. Mladé mamičky sa stretávajú na Mami
klube, kde sa ich deťom venujú sestry zo zboru a mamičky môžu diskutovať o potrebných témach.
V Sučanoch sestry intenzívne pracovali (každý rok pečú vianočné oblátky) aj tento rok, schádzajú sa
k modlitbám za svoj cirkevný zbor. V Púchove sa sestry stretávajú raz za mesiac. Pri speve
a modlitbách hovoria o biblických ženách a intenzívne diskutujú.
V Martine-Záturčí sa sestry stretávajú každé 3 mesiace. Sústreďujú sa na biblické vzdelávanie
a pozývajú si rôznych zaujímavých hostí. V Necpaloch mávajú sestry príležitostné stretnutia. Ich
súčasťou je modlitba, spev a hlavná téma, ku ktorej si prizývajú hostí.
Seniorálne stretnutie žien TUS sa koná každý rok. V roku 2013 sme prijali pozvanie
cirkevného zboru v Lazoch pod Makytou, kde prišlo 250 bratov a sestier. Téma kázne znela „Neboj sa,
lebo ja som s Tebou.“ Témou stretnutia bola „Milovaná dcéra“.
14.) Zvolenský seniorát – koordinátorka Beata Fraňová, farárka v Hrochoti:
Kedysi boli pravidlá, čo ženy v cirkvi a spoločnosti smú robiť a čo nie. Dnes ženy doslova držia
mnohé ckerkevné zbory aj v Zvolenskom senioráte. Vďačnosť za vykupiteľské dielo Pána Ježiša
Krista dokazujú svojou službou pri všetkých prácach v CZ, v senioráte i v celku ECAV. Seniorálne
stretnutie sa v r. 2013 konalo v rámci stretnutia spevokolov ZS a to 10.11.13, v deň narodenia Dr.
Martina Luthera pri jeho 530. výročí. Prednášku „Dr. M. Luther ako reformátor hudby“ predniesol
PaedDr. Tomáš Škraban, PhD. z Katedra hudobnej kultúry na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej
Bystrici, zároveň kantor CZ v BB. Stretnutia pod názvom SEŽ sa konajú len vo Zvolene. Ale veríme,
že svedectvo života evanjelických žien je na každom mieste tým najkrajším svedectvom o Božej láske.

Záver: Aj po takmer už 25 rokoch slobody a 18 rokoch existencie štatútu Spoločenstva
evanjelických žien sa nie vo všetkých cirkevných zboroch nachádzajú krúžky žien, ktoré by sa
definovali ako lokálne organizácie SEŽ. Znova a znova je potrebné vysvetľovať, že nie sme spolok
mimo zborového života, ale že sme spoločenstvo s voľným členstvom, ktoré chce práci zborov
napomáhať tým, že poskytuje sestrám možnosť stretania, výmeny skúseností a vzdelávania na
seminároch. Za našu členku sa môže považovať každá evanjelička, ktorá súhlasí so štatútom SEŽ
a zúčastňuje sa našich podujatí ako sú seniorálne či dištriktuálne stretnutia žien alebo rodín, valné
zhromaždenia SEŽ alebo miestne modlitebné, biblické či záujmové stretnutia sestier. Najefektívnejšie
prepojenie nastáva vtedy, keď seniorálne koordinátorky práce žien sú členkami seniorálnych
presbyterstiev alebo vnútro-misijných výborov.
Sme vďačné Pánovi Cirkvi, že nás až doposiaľ viedol, staral sa o nás a umožnil nám viaceré stretnutia
pre povzbudenie viery a budovanie spoločenstva cirkvi. Ďakujeme Mu, že je našou cestou, pravdou
i životom, naším útočiskom, že sa na stretnutiach SEŽ cítime v Jeho blízkosti, v chránenom priestore
Jeho lásky. Ďakujeme Mu že až posiaľ požehnával prácu na našich projektoch. A prosíme Ho o ďalšiu
milosť, o dostatok síl, ochoty a odvahy pokračovať v tejto práci. Kiež sme Jeho nástrojom na
prebúdzanie našej cirkvi k plnému a radostnému duchovnému životu na oslavu Jeho mena.
Daniela Horínková

