PRÁCA SO ŽENAMI v KOS za rok 2016
V Písme je nielen mnoho mužov, ale i žien, ktorí vložili svoju dôveru v Ježiša Krista,
ktorí mu odovzdali svoje životy a odovzdali sa pre život viery. Dôverovali Bohu, že urobí to,
čo oni nemohli urobiť sami zo seba. Tým, že tak urobili oddelili sa od sveta a jeho spôsobov.
Na našich stretnutiach sme sa učili ako môžeme nasledovať Pána Ježiša a tak sa
podobať na tých, ktorí Ho vo viere nasledovali. Učili sme sa na základe Slova Božieho ako
veriť a dôverovať Bohu a ako žiť svoj život viery. Život v tomto porušenom svete nie je ľahký
a ani jednoduchý. Prináša nám množstvo skúšok a aj problémov. Nie je ľahké sa stretnúť,
rozmýšľať a tom, čo nám Božie slovo hovorí, nie ľahké nájsť si čas. Nám sa to však vďaka
Bohu i tento rok darilo, stretli sme sa v CZ Košice – Terasa 29 krát a priemerná účasť bola 9
žien.
Naše stretnutia boli bohaté na biblické témy a zamyslenia, spomeniem aspoň niektoré
– Poslušnosť viery /Rm.1,4-5/, Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí /Jn.8,32 a Jn.18/, Stráž
si svoje srdce /Pr.4,23/, Jarmo Pána Ježiša, Kristus - ako jediný liek proti hriechu, Odpúšťať
a prijímať odpustenie, a rôzne iné a tak na základe Slova Božieho s modlitbami a prosbami
ako súčasť našich stretnutí i spoločne s básňami sme sa duchovne obohacovali a pomáhali si
vzájomne niesť v radostnom kresťanskom duchu aj ťažkosti všedných dní.
Spoločne sme si pripravili i dva filmové večery a pozreli sme si filmy - „Sedem
životov“ a „Čo sme komu urobili“. Na obidvoch večeroch bola účasť 12 žien - strávili sme
spoločne, príjemne, chladný zimný podvečer /február, november/.
Z väčších stretnutí môžeme spomenúť:
 Predveľkonočné stretnutie žien na pútavú tému: „Tragické osudy židovskej komunity
v rokoch 1939 - 1944“. Prednášateľom bol Doc. PhDr. Jozef Sulaček, CsC.
 Privítali sme medzi nami i sestru psychologičku PhDr. Ľubicu Šťastnú s témou: „Ako
správne oddychovať a relaxovať“.
 V novembri sme zrealizovali spoločné stretnutie CZ Košice – Terasa a CZ Mlynská
„Čaj o piatej“, kde nám poslúžila témou sestra Šimonová: „Katarína von Bora manželka Dr. Martina Luthera“. Nielen, že sme sa mnohé dozvedeli o Lutherovcov
z kvízu i z prednášky, ale sme sa mohli spoločne tešiť zo vzájomnej prítomnosti
sestier z oboch CZ. Pri tejto príležitosti sme ponúkli i naše výrobky a celý výťažok
nielen z predaja výrobkov, ale z celej akcie sme spoločne so sestrami z Mlynskej
venovali na stavbu nového kostola /85eur/. Pri tejto príležitosti boli darované Bohu
známymi manželmi biele obrusy na stoly pre CZ Mlynská.
 Zúčastnili sme sa aj na misijnom podujatí k 500. Výročiu reformácie v Košickom
senioráte.
 Taktiež na vernisáži výstavy "Vyšívaná história reformácie na Slovensku", ktorá bola
sprístupnená v Zborovej sály ECAV, Mlynská v Košiciach.
 Požehnané chvíle sme prežili i s Donom Richmanom, farárom z USA, ktorý zavítal na
naše stretnutie spolu so sestrou Violou Fronkovou a sprostredkoval nám autentické
zážitky zo svojho životného poslania - misie, popretkávané Slovom Božím ako
základom jeho viery a života.

Naše ženy sa nestarali len o svojho ducha, ale nezaostávali ani v športových aktivitách
ako boli rýchla chôdza na naše stretnutia, aby prišli včas, posilňovanie svalov pri prenášaných
výrobkov a kníh na predaj, precvičenie koordinácie pohybov pri pečení pečiva, či jemnej
motoriky pri výrobe vianočných gúľ, pohľadníc a iných dekorácií pri rôznych príležitostiach
i počas roka/ NTM, deň matiek, deň otcov/.
Nezabudli sme ani na potulky Košicami s témou: „Protestanské Košice“.
Krásne výrobky, ktoré ste si mohli zakúpiť i vy, vám počas celého roka prinášali naše
sestry.
Tohtoročnou novinkou je, že konečne po dvoch rokoch má náš seniorát KOS novú seniorátnu koordinátorku práce so ženami, ktorou sa po sestre farárke Mgr. Monike Beňovej
stala naša sestra Ingrid Matisková, zvolená bola 30.4.2016 v Kremnici na Valnom
zhromaždení SEŽ, ktoré ho sme sa zúčastnili. Prijali sme i pozvanie na konferenciu SEŽ
v Liptovskom Trnovci, ktorá nám priniesla nielen obživenie ducha /Reformácia a ženy/, ale
i nové priateľstvá so sestrami po celom Slovensku.
Naše slová vďačnosti patria nášmu Pánovi, vediac, že nie sme sami svoji, ďakujúc
mu za silu a za schopnosti - za hrivny a talenty, ktoré s Jeho pomocou dokážeme využiť na
prospech všetkých. Som vďačná všetkým sestrám v obidvoch košických cirkevných zboroch
za prejavenú ochotu.
Celkový výnos z predaja výrobkov bolo - 1050,20 eur na nový kostol / náklady - iba známe 91 eur/.
S pomocou Božou som kontaktovala počas roka, aj ostatné ženy v KOS zisťujúc, v
ktorom zbore nášho seniorátu sa ženy pravidelnejšie stretávajú. Z viacerých zborov ženy
prejavili ochotu podieľať sa na spoločných stretnutiach, preto naše snaženie vkladáme do rúk
Pánu Bohu veriac, že sa nám podarí v tomto Novom roku zapojiť a priviesť medzi nás i ďalšie
ženy.

Ingrid Matisková, koordinátorka SEŽ v KOS

