Správa o činnosti Spoločenstva evanjelických žien v Rimavskom senioráte
za rok 2014
Svieť, svetlo, svieť uprostred sveta tmí, svieť, Bože, sám.
Púť, hľa, dlhá a málo mojich dní, buď vodcom sám;
len Ty ma voď a zjav mi večný cieľ,
od Teba svoj si vďačne prijmem diel.
V uplynulom roku sme prosili Pána Boha aj týmito slovami, aby nám bol svetlom na
púti týmto životom; a aby sme aj my boli takými svetielkami pre naše okolie, kde je
veľa problémov i bolestí.
Od začiatku roka sme sa pustili do práce na gobelíne. Náš seniorát má obraz
Náboženské povstania. V Klenovci sme v januári obraz namaľovaný na plátne (má
rozmery 100 x 120 cm) upevnili na vyšívací rám a začali organizovať postup prác na
vyšívaní. Sme veľmi radi, že výborný základ dala pani Moncoľová z Rimavskej
Soboty, ktorá vyšila časť v ľavej spodnej časti. V marci bolo tretie stretnutie
vyšívačiek v Párnici na Orave – aj tam sme mali svoje zastúpenie. Na jar sa obraz
vrátil do Klenovca a do vyšívania sa pustili naše ženy. Túto zimu sa obraz
presťahoval až do Kráľa, kde u Hruškov priberá ďalšie farby. Čaká ho cesta do
Kokavy a iste aj na ďalšie miesta seniorátu, aby sme ho mohli včas a zdarne ukončiť.
Naše klenovské SEŽ máva svoje stretnutia v Zborovom dome Karola Salvu. Jeden
pondelok v mesiaci, vopred dohodnutý a určený, prichádzajú sem ženy, kde ich čaká
pripravený program: spev, čítanie a výklad Božieho Slova, téma, aktuality,
rozhovory... Aké témy preberáme? Vystriedali sa už viaceré cykly: biblické ženy,
významní dejatelia nášho národa i cirkvi, pozoruhodné udalosti aj osobnosti; témy
z projektu SEŽ: Vzácne ženy rodu Révai, brat farár Mgr. Riecky nám priblížil
historické motívy na gobelíne pre Rimavský seniorát, ďalšími témami boli Jákobovi
synovia. Naše stretnutia nám obohatili aj hostia z cirkevného zboru Tisovec a Kokava
nad Rimavicou.
Na ostatnom stretnutí sme si vypočuli objasnenie druhého článku Viery všeobecnej
kresťanskej, v marci budeme rozoberať tretí článok VVK.
Viackrát do roka mávame spestrenie formou ochutnávok – či už pečiva, pomazánok
alebo iných dobrôt. Ba podelíme sa aj s inými: v júni sme napiekli medovníčky a
potom ich ozdobovali. Boli všetky v tvare ryby – po grécky je to ICHTYS. Písmenká
tvoria skratku: Iésús Christos Theú Huiós, Sótér, teda – Ježiš Kristus, Boží Syn,

Spasiteľ. Tieto rybičky sme doniesli a rozdali v Spišskej Novej Vsi, kde boli 4.
Evanjelické cirkevné dni.
Naše aktivity sa neobmedzujú len na Klenovec a len na evanjelické ženy. Radi
spolupracujeme aj s inými. Každoročne mávame na začiatku marca ekumenický
Svetový deň modlitieb, spolu so sestrami z Bratskej jednoty baptistov.
Radi sa pridávame aj k dobrovoľníckym aktivitám v rôznych formách. V minulom
roku sme na jar zorganizovali zber šatstva, ktorý následne Pomocný anjel, o. z.,
použilo na charitatívne účely. Nebolo toho málo – nazbieralo sa vyše tisíc
kilogramov! Symbolický výťažok z toho (36 eur) sme poukázali na projekt
GOBELÍN. Okrem toho sme na účet SEŽ poslali v roku 2014 aj ďalšie
príspevky: ..........
Na základe prosby jednej dobrovoľníčky z oblasti Košíc sme zozbierali nadbytočné
gombíky a poslali jej – boli použité pri voľnočasových aktivitách v jednom košickom
stacionári.
Tešíme sa, keď môžeme pomáhať a robiť radosť iným.
Seniorátne stretnutie sme mali v Tisovci, kde sme s radosťou privítali našu
predsedníčku Danielu Horínkovú.
Na valné zhromaždenie do Púchova sme vyslali tri naše zástupkyne spolu s
predsedom seniorátneho VMV. Naša sen. vedúca Anna Germanová (zvolená na
konvente v roku 2014) bola v tomto termíne zaujatá v zbore, kde sme mali slávnosť –
400 rokov vzniku zboru Klenovec (osamostatnením od Hnúšte).
O práci SEŽ dávame príspevky do miestnej tlače – Klenovské noviny.
Predovšetkým pre povzbudenie na projekte Gobelín bola A. Germanová na
stretnutiach žien v GES a KES:
Ochtiná, 18. mája a o mesiac - 15. júna na 30. Seniorátnom stretnutí žien Košického
seniorátu. Organizačne to zabezpečil CZ Rankovce. Poslúžila tam prednáškou na
tému: Chceme byť ako ona? (Prísl. 31,10-31)
Nech sa Pán Boh priznáva k našim snaženiam a skrze nás môže prúdiť Jeho láska!
Klenovec 26. februára 2015
Spracovala: Ing. Anna Germanová;
predložené na výročnom zasadnutí Výboru SEŽ vo Svätom Jure 27. - 28. februára
2015

