Správa o činnosti Spoločenstva evanjelických žien v Rimavskom senioráte
za rok 2016
"Tak k Tebe, Trojjediný, plesám: Hallelujah!
Nesmelým krokom žehnaj Ty sám! Hallelujah!
Polož nás, Svätý, v svoje dlane,
my Tvoji sme, Ty zas náš, Pane!
Srdcia Ti v obeť vďačnú dáme. Hallelujah!"
Štvrtým, záverečným veršom tejto našej milej piesne začínam svoju správu a verím, že nás
Pán Boh bude naďalej žehnať – napriek našej nedokonalosti, často i slabosti či
ľahostajnosti.
Rok 2016 priniesol niektoré zmeny v našom senioráte, no práca SEŽ je v dlhodobom
horizonte stabilná, i keď zďaleka nie ideálna. Viackrát som kontaktovala všetky cirkevné
zbory, nepodarilo sa získať sieť zborových koordinátoriek. Práca však funguje – ako to
poznáme – každý najlepšie vo svojom CZ.
Tento rok sme sa zúčastnili na 11. Valnom zhromaždení SEŽ, ktoré bolo v Kremnici 30.
apríla. Potešili sme sa zvlášť milým stretnutiam i výbornej organizácii.
V cirkevných zboroch pracujú ženy prakticky v každej oblasti.
V CZ Drienčany, Budikovany a Hrušovo prebiehali rokmi overené aktivity aj v roku
2016. Ženský spevokol sa aj naďalej stretával na pravidelných nácvikoch v priestoroch ZŠ
s MŠ P. E. Dobšinského v Teplom Vrchu. Už sa stalo pravidlom, že v letných mesiacoch
organizujeme spoločné sústredenie ženského spevokolu aj s niektorými rodinnými
príslušníkmi. Koncom júla sme namiesto troch dní mali štvor-dňové sústredenie v krásnej
prírode v Pieninách. Bolo nás spolu 19. Toto sú skutočne neopakovateľné žážitky.
Ženský spevokol sa zapojil aj do viacerých aktivít. V júli to bolo 140. výročie narodenia
Ivana Kraska v Lukovištiach a akcia "Dedina ožíva" v Drienčanoch, v septembri nahrávanie
rozhlasových služieb Božích v Hrušove, v októbri seniorátna prehliadka spevokolov v
Hnúšti, v decembri vianočné vystúpenie v Teplom Vrchu. Popri tom svojím spevom sme
poslúžili aj pri sobáši a na pohrebnej rozlúčke so zborovou dozorkyňou CZ Hrušovo. Sme
radi, že naše ženy sa takýmto spôsobom zapájajú v našich i okolitých CZ. Treba spomenúť
aj ich neustálu obetavosť a pomoc nielen v CZ, ale aj vo vlastných rodinách, a tiež tým,
ktorí to potrebujú vo forme opatrovateľskej služby.
Na pravidelných mesačných stretnutiach v Klenovci (s priemernou účasťou 12) sme

preberali témy: Mníšske rády, Kralická Biblia, starý spevník – kancionál, v súvislosti s jeho
výročím (1636), Prehľad a história vzniku denominácií (a ďalšie). Obohatením pre nás boli
aj témy, ktoré si pripravili samotné naše sestry: 10 Božích prikázaní, Boží ľud a hudba a tiež
Kniha kníh – Biblia. Mávali sme hostí – prednášajúcich z iných CZ.
Príprava SDM spolu so sestrami BJB je už v našom zbore dlhodobou aktivitou.
Osobitnou a najväčšou prácou bola práca na gobelíne. Zvlášť v súvislosti s ňou sme mali
čulú komunikáciu telefonickú, mailovú i osobnú. Obraz sa mi podarilo ukončiť k výročiu
reformácie.
Priebeh prác je aspoň čiastočne zachytený v "pracovnom zošite" a na fotografiách
zachytávajúcich jednotlivé etapy:
Ako bolo uvedené v predošlej mojej správe, v roku 2015 bol gobelín takmer 3 mesiace v
dcérocirkvi Kráľ. Tam mamička a dcéra Hruškové vyšili centrálnu časť, venovali tomu 290
plných hodín. Gobelín potom prijali do Kokavy, kde pobudol 10 mesiacov. Vyšívali ho tam
dve sestry. Sestra Maceková uvádza, že "najviac práce urobila Elenka Šuniarová". Vo
februári 2016 sa obraz vrátil do Klenovca, kde nemalú časť (6 koňov v pohybe a iné) vyšila
Pavlínka Bencová. So zostávajúcou hornou časťou mi pomáhala Zinka Bútorová. (Kožušinu
i baranicu Gabriela Bethlena, aj ohne okolo – som vyšívala v najhorúcejšom lete... :-) ... )
Podľa inštrukcií sestry Milky Fojtíkovej som robila i niektoré úpravy. Vďaka Bohu, že sa
toto dielo podarilo ukončiť (28. októbra 2016) a prezentovať ho, a to 8. januára 2017 v
Rimavskej Sobote, na popoludňajšej časti podujatia "Oslobodení Božou milosťou" (k
päťstému výročiu reformácie). Vzápätí som cestovala do Púchova – odovzdať ho, na
ukončovacie práce sestre Fojtíkovej, odbornej garantke celého projektu (ktorý sa skladá zo
16 takýchto obrazov).
Vyslovujem úprimné poďakovanie všetkým sestrám (11), ktoré sa na tomto diele ochotne
podieľali a prajem, aby poslúžilo mnohým nielen na potešenie, ale i na doplnenie vedomostí
o histórii reformácie. Nech Pán Boh všetky dobré snahy požehná a odplatí na daroch svojej
milosti!
Klenovec 21. februára 2017
Vypracovala: Ing. Anna Germanová;
predložené na výročnom zasadnutí Výboru SEŽ vo Svätom Jure 24. - 25. februára 2017 (v
zastúpení sestrou Vierou Mináčovou, predsedníčkou SEŽ v CZ Klenovec)
a na seniorálnom konvente RIS.......................................................

