Spoločenstvo evanjelických - Dunajsko-nitriansky seniorát (DNS)
Správa za rok 2010
Hoci klasický čas hodotenia máme za sebou, myslím tým záver občianskeho roka
/Silvester/, predsa vždy je čas pozastaviť sa a hodnotiť uplynulý rok. Tak aj Spoločenstvo
evanjelických žien DNS si kladie otázku - ako bol využitý čas milosti roku 2010?
Nič nového by neodznelo na pomaly ošúchanú tému - hospodárska kríza. A preto nechceme
fňukať, ale zhodnotiť a najmä poďakovať Pánu Bohu za to, čo všetko sme smeli urobiť na
vinici Pánovej, ako sme dali svoje ruky, nohy, um do služby nášho Pána.
Nech už mám na mysli cirkevné zbory v mestách: Nitra, Levice, Nové Zámky, Šaľa,
Zlaté Moravce alebo zbory tradičné: Pukanec, Devičany, Bátovce, Čankov či Žemberovce a či
presídlenecké zbory: Hontianska Vrbica, Želiezovce, Pohronský Ruskov, Nové Sady,
Nesvady, Neded, Jur nad Hronom, Kalná nad Hronom - vždy v týchto zboroch tvoria jadro
sestry a teda aj práca je na ich bedrách.
Na celocirkevnej úrovni sa ženy našich zborov zúčastnili na oslave 400. výročia
Žilnskej synody / 29.6 - 5.7/, na stretnutí Západného dištriktu na hrade Branč a na 8.valnom
zhromaždení SEŽ v Klenovci /1.mája 2010/, zúčastnili sa na medzinárodnej konferencii
Evanjelici v zahraničí.
Na úrovni DN seniorátu
Vlčany zbor Neded usporiadali každoročné stretnutie sestier nášho seniorátu. Hosťom bola
sestra farárka Zuzana Kolarovská s prednáškou na tému Ako otvárať dvere do domácnosti /
pastorálne návštevy a ich význam/
Jabloňovce – uskutočnili Seniorátny deň, kde sa vždy predstaví život v niektorom zo zborov
seniorátu
Oblastná úroveň - už tradične sa zbory z blízkosti Hontianskej Vrbice zúčastňujú počas
advetného času na koncertoch vážnej hudby v evanjelickom kostole Sv. Ducha a na
vianočných trhoch v Nitre.
Na úrovni zborov sa práca sa konala v zabehnutých a osvedčených koľajách.
Každá činnosť v zbore je spojená ako so starostlivou Martou, tak počúvajúcou Máriou.
V niektorých zboroch sestry zabezpečujú čítané večierne.
Vďaka Bohu za všetky sestry a ich ochotu. Nech im Pán odplatí za ich horlivosť a slúžiacu
lásku.
Sestry Dunajsko-Nitrianskeho seniorátu ponúkajú miesto konania pre Valné zhromaždenie
SEŽ v r. 2012.
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