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Správa o činnosti Spoločenstva evanjelických žien v roku 2016
1. Oficiálny názov organizácie, právna forma, sídlo, IČO
Názov: Spoločenstvo evanjelických žien - SEŽ
Právna forma: Účelové zariadenie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Sídlo: Palisády 46, 811 06 Bratislava
IČO: 30866936
2. Zloženie orgánov, a komentár k zmenám, ku ktorým došlo v priebehu roka
Orgánmi SEŽ sú valné zhromaždenie a výbor, zložený zo seniorálnych koordinátoriek
a predsedníčky SEŽ. V každom senioráte vedie prácu žien seniorálna koordinátorka. Aj v
cirkevných zboroch je možné mať vedúce a výbory práce žien.
V minulom roku na 11. valnom zhromaždení SEŽ 30.4.2016 v Kremnici boli zvolené 2 nové
koordinátorky, pre Košický seniorát Ingrid Nováková (dnes už Matisková) a pre Zvolenský
seniorát Lívia Mojzsisová. Božena Schniererová bola zvolená za zástupkyňu koordinátorky
pre Zvolenský seniorát. V súčasnosti má každý seniorát svoju volenú koordinátorku práce
žien. Večeru Pánovu valnému zhromaždeniu prislúžil a nové koordinátorky do funkcie
uviedol biskup ZD ECAV, Mgr. Milan Krivda.
Slávnostnou kazateľkou bola ThDr. Elaine Gleci Neuenfeldt, riaditeľka oddelenia práce žien
Svetového luteránskeho zväzu – WICAS.
3. Správa o aktivitách vykonávaných v uplynulom kalendárnom roku
Organizačné podujatia
Spoločenstvo evanjelických žien svoju činnosť každý rok začína Výročným stretnutím
rozšíreného výboru SEŽ, to znamená seniorálnych koordinátoriek a ich zástupkýň. V roku
2016 sa konalo 27. a 28. februára 2016 vo Svätom Jure. 11.VZ – 30.4.2016 v Kremnici.
Významnou udalosťou v roku 2016 bolo uzavretie dohody o spolupráci medzi ECAV
a Spoločenstvom evanjelických žien. Predsedníctvo ECAV a SEŽ dohodu podpísali 2.4.2016.
Ide najmä o spoluprácu na misijných podujatiach k 500. výročiu reformácie. Podľa dohody sa
ECAV zaviazala pomôcť SEŽ s výstavami obrazov z projektu Vyšívaná história evanjelickej
cirkvi na Slovensku a to napr. vydaním bulletinu so sprievodným textom k zobrazeným
historickým udalostiam a zarámovaním fotografií predlôh, SEŽ sa zaviazalo svojimi
projektmi Vyšívaná história... a Reformácia a ženy prispieť k obohateniu misijného programu
Oslobodení Božou milosťou.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Projekty SEŽ k 500. výročiu Reformácie
SEŽ prijalo dva projekty k 500-ročnici Reformácie: 1. Reformácia a ženy – historický
výskum účasti žien na šírení Reformácie a obrane Evanjelickej cirkvi - v krajinách niekdajšej
„Dunajskej monarchie“, čiže v Rakúsku, Maďarsku, na Slovensku, v Čechách, čiastočne aj
v Poľsku / Sliezsku - v období 1517-1781. K tomuto medzinárodnému projektu nás pozvala
Evanjelická akadémia vo Viedni.
A projekt 2.: Vyšívaná história evanjelickej cirkvi na Slovensku.
Obidva projekty mali byť ukončené koncom roku 2016 aby v jubilejnom roku 2017 mohli byť
slávnostne prezentované na rôznych miestach Slovenska a v zahraničí.

Projekt Reformácia a ženy
Členkami medzinárodného organizačného výboru projektu Reformácia a ženy boli Daniela
Horínková a Eva Oslíková, ktoré sa zúčastňovali jeho stretnutí na Evanjelickej akadémii vo
Viedni, vlani sa k nim pridala aj Dr. Vlasta Okoličányová (18.2.16; 2.6.16; na vyhodnotení
projektu v auguste sme sa nezúčastnili). V r. 2012, 2014 a 2016 sa v rámci projektu konali po
dva semináre: Reformácia po praslici, Biblia v chlebe a Dôvera v budúcnosť v slobode
a zodpovednosti. Jeden sa vždy konal vo Viedni, na ktorom sa zúčastnili aj delegátky SEŽ
(17.-18.6.2016 Viedeň: Oslíková, Horínková, Okoličányová, Jozafová, Kolenkášová) a jeden
na Slovensku, kde sa konala jeho slovenská verzia (7.-8.10.2016 – Liptovský Trnovec –
viedla Eva Oslíková.)
Redakcia knihy Reformácia po praslici zasadala 30.3.16; 28.9.2016 a 7.12.2016 v B-e.

Projekt „Vyšívaná história evanjelickej cirkvi na Slovensku“
Členkami komisie projektu boli od počiatku PhDr. Jana Kepplová a Mgr. Daniela Horínková.
Sériu obrazov na textil namaľovala prof. Ing. Arch. Janka Krivošová, ktorá sa stala členkou
projektovej komisie i umeleckou garantkou projektu. Do komisie sme prizvali ako odborníčku
sestru Emíliu Fojtíkovú, majiteľku firmy na vyšívanie v Púchove.
Projekt tvorí napokon 16 obrazov o rozmeroch 120 krát 100 cm, po jednom pre každý
seniorát, Bratislavský seniorát prijal dva obrazy; obraz pre košický seniorát a jeden navyše
vyšila pani Elena Ružičková z Banskej Bystrice. Každý seniorát mal svoju „seniorálnu
vyšívačku“, ktorej úlohou bolo garantovať kvalitu a dodržanie termínu ukončenia práce.
9.4.2016 sa uskutočnilo už 5. školenie vyšívačiek v zborovom dome Elpis v Liptovskom
Trnovci.
Členky projektovej komisie navštívili s prezentáciou projektu a prednáškou o histórii ECAV
na Slovensku (Ing. Krivošová) viaceré senioráty. Na požiadanie navštívili senioráty, kde sa
vyskytli problémy s vyšívaním. Najmä sestra Fojtíková obetovala nášmu projektu
obdivuhodné množstvo práce, času, materiálovej pomoci a kilometrov ciest, za čo jej patrí
naša veľká vďaka.
Cieľom oboch projektov SEŽ k 500-ročnici Reformácie je posilnenie evanjelickej identity,
lepšia znalosť našej cirkevnej histórie, budovanie bratsko-sesterského spoločenstva v rámci
ECAV, ale aj medzi generáciami, v jednotlivých obciach, cirkevných zboroch. Túžime, aby
naše projekty poslúžili k oživeniu viery, prebudeniu cirkvi a hlavne na oslavu Božieho mena.
23.10.16 v Bardejove a 27.11.16 v Košiciach som sa zúčastnila s prezentáciou našich
projektov v rámci misijných stretnutí Oslobodení Božou milosťou. V Bardejove ma
sprevádzali aj sestry Kepplová a Józsová. Na ďalšom takomto stretnutí 18.12.16 v Rožňave
ma zastupovala sestra Danica Hudecová. Ostatné stretnutia k 500-ročnici Reformácie sa už
konajú v roku 2017.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vzdelávacie podujatia mimo projektov
Webová stránka SEŽ – www.sezs.sk: Našou webmajsterkou je sestra Ing. Ľudmila
Činčurová z Púchova. Na našej web. stránke nájdete okrem štruktúry SEŽ a aktualít aj
prednášky z viacerých podujatí, biblické úvahy, dobré rady pre zdravie a domácnosť a ukážky
z vlastnej tvorby žien. Prosím Vás, zasielajte sestre Činčurovej svoje príspevky a správy zo
seniorátov, aby boli informácie o nás pestrejšie a komplexnejšie.
Zahraničné styky SEŽ so sesterskými organizáciami
Gustav Adolf Werk Frauenarbeit v Nemecku, Zväz zamestnaných evanjelických žien vo
Württembersku, Evangelische Frauenarbeit v Strednom Nemecku, Evangelische

Frauenarbeit v Rakúsku, Svetový luteránsky zväz - Oddelenie pre prácu žien WICAS
/Women in church and society/ sú naše najdôležitejšie partnerské organizácie. Občasné styky
a spoluprácu máme však aj s inými sesterskými organizáciami, najmä v susedných krajinách.
Reprezentácia SEŽ v zahraničí:
Konferencie WICAS vo Varšave – 7.-10.2.2016 – sa zúčastnili D.Horínková a E.Hlačoková.
Stretnutie kresťanov stredovýchodnej Európy v Békeškej Čabe -6.-8.7.2016
neorganizovalo priamo SEŽ, ale mnohé naše členky sa zúčastnili zájazdov zo seniorátov,
alebo GBÚ.
Na Stretnutí evanjelických žien Poľska vo Varšave sa v septembri 2016 za SEŽ zúčastnili
sestry Mojzsisová a Schniererová.
31.10.2016 – na Pamiatku reformácie som sa na priame osobné pozvanie zo Svetového
luteránskeho zväzu zúčastnila na otvorení jubilejného roku Reformácie vo Švédsku
v historickej katedrále z 12.stor. v Lunde a v špordovej hale Aréna v Malmö.
Som nesmierne vďačná Pánu Bohu, že som dostala možnosť zúčastniť sa tejto významnej
udalosti korunovanej spoločným vyhlásením evanjelikov a katolíkov, ktoré na mieste
podpísali pápež František a prezident SLZ Munib Younan, biskup z Jeruzalema. Ich vzájomné
objatie s dojatím sledovala lundská katedrála plná cirkevných predstaviteľov z celého sveta.
Zahraničné návštevy u nás:
Na 11. valnom zhromaždení sa zúčastnili zahraničné hostia:ThDr.Elaine Gleci
Neuenfeldt, ktorá bola slávnostnou kazateľkou nie len na 11.VZ SEŽ, ale 1.5.16 potom
kázala Bratislave a poobede sa zúčastnila seniorálneho stretnutia žien vo Veľkom Grobe.
Ďalšími hosťkami boli: Gertrud Dorn, Brigitte Rachel, Hannelore Bohner, Christina
Hörnig a Carola Ritter z Nemecka, Aleksandra Blahut Kowalčiková s manželom
z Poľska, Márta Pinter Brebovsky s dcérou z Maďarska, Inge Schintlmeister z Rakúska
a Natálie Klusová z ČR. So sestrami Dornovou a Rachelovou sme navštívili aj novostavbu
kostola v Žiari nad Hronom.
Okrem nich som sa 4.11.16 stretla s 10-člennou skupinou hostí z Nemecka vo Sv. Jure.
Spolupráca s ekuménou
Spomedzi ekumenických organizácií sú našimi najdôležitejšími partnerkami: Komisia žien
pri Ekumenickej rade cirkví a Ekumenické fórum kresťanských žien Európy.
Ekumenické fórum má v každej krajine najmenej 2 koordinátorky z rôznych cirkví. U nás to
sú Nata Hovorková (BJB) a Eva Guldanová (ECAV) zvolené Komisiou žien ERC, ktorú
vedie A.Adamovičová.
Svetový deň modlitieb (SDM), ktorý sa koná v prvý piatok v marci, je stále najmasovejšou
ekumenickou spoluprácou na Slovensku.
27.-29.5.2016 sa konala Medzinárodná ekumenická konferencia vo Svätom Jure na tému
Cirkev je telo Kristovo. Hlavným organizátorom bolo Ekumenické fórum kresťanských žien
Európy / SR, my sme výdatne pomáhali. Zúčastnili sa jej sestry z Nemecka, Rakúska, Poľska,
Čiech, Maďarska a Chorvátska.
Spolupráca s médiami – Naše projekty v rozhlase, televízii i v tlači prezentovali
sestry Janka Krivošová, Jana Kepplová, Emília Fojtíková, Zuzana Ševčovičová, Jarmila
Józsová a Daniela Horínková. 26.10.16 na STV2 vysielali dokument o „gobelíne“, o práci na
projekte Vyšívaná história reformácie na Slovensku v Púchove prišla s nami nahrávať aj
regionálna TV z BB.

Práca žien v cirkevných zboroch a seniorátoch ECAV prebieha pod vedením
seniorálnych koordinátoriek. Je veľmi rozmanitá: od vedenia detských besiedok cez rôzne
funkcie v zboroch, od starostlivosti o budovy a kostolné záhrady cez hostiteľské povinnosti
pri slávnostiach až po opateru hrobov farárov. Vrcholom je každoročné seniorálne stretnutie
žien, či už samostatné alebo v rámci stretnutia rodín. Najefektívnejšie prepojenie nastáva
vtedy, keď seniorálne koordinátorky práce žien sú členkami seniorálnych presbyterstiev alebo
vnútromisijných výborov.
14.6.2016 som sa zúčastnila slávnostného stretnutia žien v Nových Zámkoch pri
príležitosti 25. výročia založenia Oltárneho krúžku sestier v miestnom CZ, kde som vtedy
patrila medzi zakladajúce členky. Bolo to milé stretnutie bohaté na spomienky, vzájomnú
lásku, hodnotenia minulosti i plány do budúcnosti. Je zreteľné, že krúžok žien v N.Z. prináša
ovocie užitočné pre celý cirkevný zbor.
Záver: Aj po 25 rokoch slobody a 18 rokoch existencie štatútu Spoločenstva evanjelických
žien sa nie vo všetkých cirkevných zboroch nachádzajú krúžky žien, ktoré by sa definovali
ako lokálne organizácie SEŽ. Znova a znova je potrebné vysvetľovať, že nie sme spolok
mimo zborového života, ale že sme spoločenstvo s voľným členstvom, ktoré chce práci
zborov napomáhať tým, že poskytuje sestrám možnosť stretania, výmeny skúseností a
vzdelávania na seminároch. Za našu členku sa môže považovať každá evanjelička, ktorá
súhlasí so štatútom SEŽ a zúčastňuje sa našich podujatí ako sú seniorálne či dištriktuálne
stretnutia žien alebo rodín, valné zhromaždenia SEŽ alebo miestne modlitebné, biblické či
záujmové stretnutia sestier.
Vypracovala: Daniela Horínková

