Správa za rok 2010
Spoločenstvo evanjelických žien - Bratislavský seniorát
Seniorálne stretnutie žien Bratislavského seniorátu sa uskutočnilo 16.5.2010
v Horných Salibách.
Téma stretnutia: Forma a kvalita nášho spolužitia.
Stretnutie sa začalo, ako zvyčajne, duchovnou časťou: piesňou, duchovným
príhovorom, ktorý pred preplneným kostolom predniesla sestra konseniorka Andrea
Lukačovská, modlitbami. Pobožnosť obohatil zaujímavý mládežnícky orchester z domáceho
cirkevného zboru. Krátku históriu cirkevného zboru sme si vypočuli od domácich zboru.
Stretnutie žien sa každoročne snažíme oživiť niečím novým. Tak to bolo aj v Horných
Salibách. Svojimi piesňami k dobrej atmosfére prispeli 3 spevokoly: Zborový spevokol
cirkevného zboru Bratislava, Komorný spevokol Salus z Bratislavy a Zborový spevokol
cirkevného zboru Bratislava-Petržalka. Každý spevokol zaspieval 3 piesne, ktoré dodali
stretnutiu duchovno-kultúrny charakter.
Medzi vystúpeniami spevokolov svojou prednáškou poslúžil brat Štefan Kiss
z Nových Zámkov, ktorý pôsobí na Generálnom biskupskom úrade ako tajomník pre
vzdelávanie a misiu. Je nevidiaci. O to zaujímavejšie bolo počúvať jeho dobre pripravený
príhovor. Bol svedectvom aj o tom ako sa Pán Boh postará o človeka, ktorému chýba napr.
jeden zo zmyslov. Pán naplnil jeho rozum, myšlienky a srdce bohatstvom. Za to Mu patrí naša
vďaka. Vďaka však patrí aj Števkovi a jeho manželke, ktorá svojho manžela trpezlivo
sprevádza na jeho cestách.
Forma spolužitia:
Príklad – Pieseň. Tú istú pieseň spieva sólista, spevokol a v úprave aj rocková skupina. Tá
istá pieseň – ale iná forma. Obsah piesne sa zmenou formy nemení.
Aj náš život má formu aj obsah – môžeme ho žiť rôznym spôsobom, v rôznom usporiadaní
a v rôznych kultúrach. Dôležitá je kvalita.
Kvalita spolužitia:
Božím cieľom pri nás je, aby náš život v spoločenstve s Bohom prinášal kúsok raja, pohodu
a vytváral domáci krb.
Komunikácia: dôležité je zaujímať sa o ľudí okolo nás - ako sa máš, čo si dnes prežil, čo ťa
trápi, či teší...
Religiozita: je dobre keď sú manželia jedného náboženstva. Ak to tak nie je, dôležité je
skúmať nábožnosť toho druhého, diskutovať, učiť sa od neho...
Budovanie spoločenstva: nešetrime slovami chvály a uznania, preukazujme si navzájom
skutky lásky, milujme svojho partnera takého, aký je.
Veľa myšlienok z tejto prednášky si mohli sestry a bratia /ktorých bolo hodne na
tomto stretnutí/ prediskutovať, doplniť na spoločnom posedení a pohostení v kultúrnom
dome. Mnohí prichádzali k bratovi Kissovi a kládli mu množstvo otázok. To je znak, že
ľuďom na forme a kvalite života záleží.
Sestry z bratislavských zborov sa stretávajú pravidelne raz za mesiac pri rôznych
aktuálnych témach. V Pezinku pracuje klub matiek na materskej dovolenke „Klubík“, kde
začínajú stretnutie modlitbou a krátkym výkladom Písma, v Bratislave je podobný klub
„Benjamín“.
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 podobne.
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