Správa o činnosti Spoločenstva evanjelických žien v Rimavskom senioráte
za rok 2010
Každoročné stretnutia výboru SEŽ nás opätovne naštartujú, povzbudia,
inšpirujú, potešia – aspoň ja to tak pociťujem. Aj z vlaňajšieho februárového
stretnutia sme odchádzali radostné, že máme nové podnety a poznatky. Čakalo nás
tiež "veľké" stretnutie na valnom zhromaždení, ktoré sme pozvali do nášho
Rimavského seniorátu – do CZ Klenovec.
V jednotlivých zboroch bola práca žien podobná ako v rokoch predošlých –
zapájali sa do všetkých aktivít. Jednotlivé akcie plánuje a pripravuje seniorálny
vnútromisijný výbor v spolupráci so zbormi, kde sa konajú.
Ak postupujem chronologicky, treba spomenúť Ekumenický svetový deň
modlitieb, ktorý sme mali vo viacerých zboroch. Zhruba 20 rokov ho mávame v
Klenovci spolu so ženami z Bratskej jednoty baptistov, sporadicky sa zapoja aj ženy z
RKC.
Nasledovali intenzívne prípravy na 8. valné zhromaždenie SEŽ, ktoré sme
prijali do Klenovca. S vďakou môžeme dosvedčiť, že zákuskami vypomohli aj sestry
zo vzdialených zborov – Tornaľa, Tisovec, Rimavská Píla a ďalších. Okrem iného
občerstvenia sme počas obednej prestávky obslúžili 330 stolovníkov. Veríme, že
rokovanie bolo pre všetky účastníčky prínosom pre ďalšiu prácu a požehnanie z
popoludňajšej Večere Pánovej pociťovali všetci dlhý čas. Vďaka Pánu Bohu sme mali
aj krásne počasie, takže fotografie a video môžu aj po čase priblížiť tento milý deň.
Boli sme potešené, že môžeme u nás privítať sestry z celého Slovenska.
Ženy sú základom spevokolov v CZ Kokava nad Rimavicou, Klenovec,
Tisovec aj Drienčany. Spievajú nielen na sviatočných službách Božích, ale aj na
iných cirkevných a obecných príležitostiach. V CZ Tornaľa – dcérocirkev Kráľ –
majú vekovo "miešaný" spevokol: fungujú tu mladšie spolu so staršími, niekedy aj vo
vzťahu stará mama a vnučka. Boli tam aj priadky – pripomínali si staré zvyky, tiež
mávajú posedenia pri koláčoch a radi spievajú aj piesne z Tranoscia. Na prehliadke
spevokolov sa potešíme aj tým, keď vidíme obnovený šatník niektorej skupiny –

naposledy zaujali zvlášť ženy zo zmiešaného drienčanského zboru. Stretnutie
spevokolov bolo vo Vyšnej Pokoradzi 3. októbra.
Po dohode s prednášajúcou sestrou Annou Adamovičovou sme mali seniorátne
stretnutie žien už 7. novembra a bolo v Tisovci. Zastúpenie mali takmer všetky
cirkevné zbory. Mrzí nás, že "nepomohla" pozvánka na našej www stránke – zo
susedného Gemerského seniorátu sestry neprišli. Téma bola aktuálna a zaujímavá:
Keď deti vyletia z hniezda (Keď domácnosť zostane tichá). Pravdaže, aj tu sa domáce
sestry o nás vzorne postarali. Ako vždy, celú oferu z tohto stretnutia sme odoslali na
ústredie SEŽ.
V cirkevnom zbore Klenovec sa ženy aj v roku 2010 stretávali pravidelne
jedenkrát za mesiac v určený pondelok večer. Okrem biblického výkladu bola vždy
rozoberaná vopred vybraná téma, po ktorej sa rozprúdila rozprava. Z tém, ktoré
zazneli v roku 2010, uvádzame: Jur Janoška, Luther ako modlitebník, biskup Pavol
Jozeffy – 235. výročie narodenia, od rodáka Jaroslava Moncoľa – Čo znamená byť
ospravedlnený. Dve témy si pripravili samotné sestry: Nemám čas a Svedectvo o
nesmiernej Božej láske. Zvyčajne býva aj vhodná báseň.
Tešíme sa, že sme mohli prispievať témami a príspevkami na našu www
stránku. Zhruba trištvrte rubriky Fórum je vyplnené práve našimi témami – čo nás na
druhej strane mrzí, lebo by sme aspoň toľko reakcií očakávali z ďalších 12
seniorátov. (Vďaka sestre Zdenke za povzbudenie!)
Nech je Pán Boh oslávený aj skrze našu prácu!

Klenovec 8. marca 2011
Spracovala: Anna Germanová – zastupujúca koordinátorka pre prácu so ženami;
prednesené na výročnom zasadnutí Výboru SEŽ v Liptovskom Trnovci 11. marca
2011.

