Správa o činnosti Spoločenstva evanjelických žien v Rimavskom senioráte
za rok 2013
Hoc´ svet padá do tmy, iste
mne sa svetlo bude skvieť!
Ty si moje svetlo, Kriste,
Ty mi svietiš, svieť, vždy svieť!
- Aj týmito slovami Martina Braxatorisa, ktoré sú na konci večernej piesne, istotne
boli naplnené srdcia našich žien v uplynulom roku: smutno-bôľne pocity pri pohľade
na tmu rôzneho druhu v blízkom okolí aj v mnohých krajinách sveta; na druhej strane
jasné svetlo Kristovej lásky, ktorá sa nám ponúka nezištne, hojne, každodenne...
Pracovali sme – ako aj pominulé roky – na rôznych postoch a pri viacerých
zaujímavých príležitostiach, slávnostiach. Najdôležitejšie však je to každodenné
osvedčovanie sa skutkom i slovom – že sme Božie dietky.
Podľa plánu akcií, ktoré pripravuje Vnútromisijný výbor Rimavského seniorátu na
celý rok, bol určený termín stretnutia žien – SEŽ na november. Pre dobré rozbehnutie
projektu Gobelín sme pozvali naň ako prednášajúcu pani profesorku Janku
Krivošovú. Po viacerých upresneniach bolo toto naše stretnutie v Rimavskej Sobote v
nedeľu 24. novembra 2013. Na ňom nám živo a príťažlivo priblížila celý projekt
sestra Janka Kepplová – autorka a priekopníčka tejto myšlienky.
Vrátim sa však na začiatok roku 2013 a pripomeniem stretnutie v prvý marcový
piatok – na Svetový deň modlitieb. V Klenovci bol v modlitebni BJB (nepárne roky),
teraz – o týždeň ho budeme mať v Zborovom dome ECAV. Vždy ho dôkladne vopred
pripraví "kombinovaná" skupinka žien z oboch cirkví.
V CZ Klenovec sa ženy naďalej pravidelne stretávali jedenkrát za mesiac v
dohodnutý pondelok večer. Okrem biblického výkladu sme preberali rôzne témy,
napr. Krst svätý, konfirmácia, Aké je naše (moje) miesto v službe, moja viera v
živote. Veľmi zaujímavá téma bola o cirkvách a cirkevných spoločenstvách
pôsobiacich na Slovensku.

Počas prázdnin naše sestry chodia variť do Detského tábora, ktorý každoročne
pripravuje náš CZ. Podieľajú sa na všetkých aktivitách cirkevného zboru a podobne
je to v ostatných zboroch.
Vrátim sa ešte k projektu Gobelín. Nemálo úsilia som vynaložila pri informovaní,
podnecovaní, organizovaní stretnutí. Vďaka Bohu, na obidvoch školeniach
vyšívačiek boli z nášho RIS dve sestry. Máme obraz Náboženské povstania /
Mikulovský a Linecký mier. Práve na seniorálnom stretnutí v RS sa prihlásila sestra
Moncoľová, že je ochotná vyšívať. Po príprave v Klenovci (pripevnenie na rám) je
teraz obraz u nej. Veríme, že sa práca nielen zdarne rozbehla, ale s radosťou a načas
bude aj dokončená. Nech je oslávené meno Pánovo!

Klenovec 27. februára 2014
Spracovala: Ing. Anna Germanová; predložené na výročnom zasadnutí Výboru SEŽ
vo Svätom Jure 28. februára 2014 – sestra Vierka Mináčová;
prítomná aj Ľubka Komendová, obe z Klenovca.

